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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze bachelor
opleidingen in het  interessegebied 
‘Business & Tourism’. In totaal 
bieden we meer dan 40  professionele 
bachelors aan in 8 verschillende 
interessegebieden. Het volledige 
overzicht vind je achteraan in deze 
brochure.

Professionele bachelors

Business & Tourism
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Je studententijd is de mooiste tijd van je 
leven, hoor je vaak. Maar hoe beslis je  wat je 
gaat studeren? Dat hangt van een heleboel 
factoren af: je vooropleiding, je situatie, je 
talenten en ambities … 

Ben je eerder een doener dan een denker? Leer je vlotter 
in de praktijk? Ben je er niet zeker van of je al klaar bent 
voor de studiedruk van een unief? Ben je op je best als 
je intensief gecoacht wordt? Of bleek een academische 
bachelor toch iets te zwaar en zin je op een nieuwe start?

Allemaal prima redenen om voor een professionele 
bachelor te kiezen. De stap is minder groot dan die naar 
de unief en na drie jaar ben je klaar voor een uitdagende 
job. En wil je toch graag verder studeren? Dan heb je de 
perfecte voorbereiding op zak.

MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK

Een professionele bachelor is heel praktijkgericht, 
maar biedt je wel een  stevige theoretische basis. Het 
beste van twee  werelden dus. Je combineert weten
schappelijke  inzichten met praktische opdrachten. 
Vanaf dag één werk je aan projecten en oefen je in 
moderne labo’s, ateliers, skillslabs en simulatiecentra. 
Bovendien staat er een flinke dosis stage op het 
programma.

EEN VEELZIJDIGE TOEKOMST

Met een professionele bachelor op zak liggen alle 
opties open. Je kunt meteen aan de slag óf je studeert 
verder, bijvoorbeeld voor een tweede bachelor 
(via een verkort traject) of voor een master (via een 
schakel programma).

INTENSIEVE BEGELEIDING

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt alles aan 
om jouw slaag kansen te maximaliseren.

• Je docenten zijn specialisten uit de beroeps praktijk. 
• Je traject en studiebegeleiders stippelen samen 

met jou een parcours uit op maat van jouw talenten 
en ambities.

• Onze dienst studentenvoorzieningen haalt alles uit 
de kast om je studie en je leven op de campus zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

THUIS IN DE WERELD

We stimuleren je om je grenzen te verleggen via een 
buitenlandse studie of stage. Dat verruimt je blik 
op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen en 
verbetert je talenkennis. Een fantastische ervaring én 
een extra troef op je cv! 

Droom je van een inter nationale carrière? Wil je je 
toekomstige werkgever laten zien dat je echt van 
álle markten thuis bent? Ga dan voor een van onze 
Engelstalige bachelors.

VINGER AAN DE POLS

We werken nauw samen met de bedrijven of orga
nisaties waar je later aan de slag kunt en we houden 
de vinger aan de pols van de arbeidsmarkt. Thomas 
More heeft dan ook een uitstekende reputatie bij 
werkgevers. Zo heb je tijdens sollicitaties al een 
streepje voor.

De troeven van een  
professionele bachelor
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Ontdek 
onze campussen

Campus Geel

 Geel
 thomasmore.be/geel

 Bedrijfsmanagement
 Office Management

Campus De Vest

 Mechelen
 thomasmore.be/devest

 Bedrijfsmanagement
 Business Management
 International Tourism and Leisure
 Office Management
 Toerisme en

 Recreatiemanagement
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Een brede keuze opleidingen, gezelligheid 
troef én een straffe kotcommunity, dat is 
Campus Geel. De campus ligt midden in 
het groen en toch niet ver van het centrum. 
Tussen het station en de campus rijdt een 
pendelbus met een dienstregeling die is 
afgestemd op jouw lesrooster. Makkelijker 
kan niet! En hoe zit het met het studenten
leven in Geel, horen we je vragen ... Aan 
animo en activiteiten geen gebrek. Met 
700 kotstudenten en heel wat hyperactieve 
studentenverenigingen is Geel de perfecte 
locatie voor een geslaagde studententijd!

GEEL

Je deelt de campus met 6.352 studenten.

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
T + 32 (0)14 56 23 10
E info.geel@thomasmore.be

 fb.com/wearegeel 

BEREIKBAARHEID

Bus 15b wacht je op aan station Geel. Vergissen is 
onmogelijk, want op de bus lees je ‘Thomas More’. Tien 
minuutjes later sta je al op de campus. Een bushalte op 
de campus! Wie kan dat zeggen? www.delijn.be

Neem de lijn AntwerpenNeerpeltHasselt, stap af in 
station Geel en spring op de pendelbus. Combineer en 
ga vlot door het verkeer! Bye filestress! www.nmbs.be

Haal je fiets van stal en trap je dag op gang!  Via stuvo 
huur je voordelig een (elektrische) fiets. Voor koersfiet
sen (yes, je kan douchen!) en elektrische fietsen hebben 
we een speciale fietsenstalling. Zo vertrek je aan het 
einde van de dag altijd met een volle batterij.

Parkeren doe je op de ruime parking. Deel je je auto? 
Dan mogen jullie parkeren op onze carpoolparking 
vlakbij de achteringang! thomasmore.carpool.be

BASECAMP, 
EEN WARM WELKOM

We trappen het academiejaar 
af met een introductiedag vol 
workshops en ludieke activiteiten 
die je in no time wegwijs maken op 
de campus. Wie wil, kan ’s avonds 
bovendien z’n tentje opslaan op 
onze volledig ingerichte popup 
camping. Start het academiejaar 
met een djset of live muziek bij 
het kampvuur, een mystery movie, 
foodtrucks, alcoholvrije cocktails  
én ’s ochtends een heerlijk  
uitgebreid ontbijtbuffet!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 GROEN EN 
 STUDENT- 

 VRIENDELIJK 

Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 
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Je deelt de stad met 6.530 studenten.

Mechelen is hip en happening. Een stad op 
studentenmaat. Met een cappuccino on the 

go van het station naar de campus. Na je 
examen lunchen in de zon en nog eventjes 

langs de winkel. Terug het leercentrum in 
om te studeren, boeken snel afzetten op kot 

en je kunt vertrekken om te gaan feesten!  
In Mechelen is alles dichtbij.  

#2800love, inderdaad!

BEREIKBAARHEID

Stap uit de bus en wandel gewoon binnen.  
Halte Zandpoortvest ligt vlak voor de deur. Als het 
regent word je zelfs niet nat! www.delijn.be

Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
MechelenNekkerspoel. Vanuit beide stations ben je 
op een kleine 10 minuutjes in de les. www.nmbs.be

Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? Bij 
stuvo kun je een (elektrische) fiets huren. Parkeren 
doe je voor de deur en onder een afdak.  
Dubbele winst! 

Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net bui
ten de ring. Tien minuten later sta je op de campus. 
Slecht geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer 
je op de goedkope betaalparking naast de campus. 
Carpoolen? Eén adres: thomasmore.carpool.be.

MECHELEN
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
T + 32 (0)15 36 91 00
E info.devest@thomasmore.be

 fb.com/wearemechelen 

BYE BYE CLASSROOM, 
JE VINDT ME IN DE BOARDROOM

Jouw (internationale) carrière start al 
op de campus! Enter onze boardroom 
en proef van de echte businesswereld. 
Samen met je medestudenten uit 
België, Europa of de rest van de wereld 
werk je in een innovatieve omgeving 
aan projecten voor échte bedrijven.

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

Welkom in

 BRUISENDE 
 BUSINESSCAMPUS
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Afstudeerrichting

Accountancy- 
Fiscaliteit

 Geel

Keuzetraject

Automotive  
Management

 Mechelen

Afstudeerrichting

Accountancy- 
Fiscaliteit

 Mechelen

Keuzetraject

Immobiliën en 
Verzekeringen

 Geel

Afstudeerrichting

Financie- en 
Verzekeringswezen

 Mechelen

Keuzetraject

Immobiliën en 
Verzekeringen

 Mechelen

Afstudeerrichting

Rechtspraktijk 

 Geel

Afstudeerrichting

Marketing 

 Mechelen

Afstudeerrichting

Marketing 

 Geel
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Professionele bachelor

Bedrijfsmanagement

KEEP CALM AND MANAGE

Een goede manager staat voor gedrevenheid, heeft een 
alert oog en commerciële feeling. In onze bacheloropleiding 
 Bedrijfsmanagement ontwikkel je een grondig bedrijfs
economisch inzicht, met een brede kijk op de verschillende 
functies binnen een organisatie. We brengen een sterke 
dynamiek in je leerproces, waarbij je continu in contact staat 
met docenten, bedrijven en je mede studenten. Eerst in kleinere 
lesgroepen, later in integratie projecten, multidisciplinaire 
projecten en stage.

Je kunt kiezen uit een brede waaier aan afstudeerrichtingen en 
 keuzetrajecten op verschillende locaties. Elke campus legt zijn 
eigen accenten.

* De info over deze afstudeerrichting vind je in onze ‘Sport’brochure. Vraag ze aan via www.thomasmore.be/brochures.

Keuzetraject

Business en 
Management

 Mechelen

Afstudeerrichting

Financie- en 
Verzekeringswezen

 Geel

Keuzetraject

Business en 
Ondernemen

 Geel

Afstudeerrichting

Internationaal 
Ondernemen

 Mechelen

Afstudeerrichting

Logistiek 
Management

 Geel

Afstudeerrichting

Logistiek 
Management

 Mechelen

Afstudeerrichting

Sport- en Cultuur-
management*

 Turnhout

Afstudeerrichting

Winkel- en 
Retailmanagement

 Geel

Keuzetraject

Supply Chain 
Management 

 Mechelen
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 Geel

Jij houdt ervan om complexe berekeningen 
nauwkeurig te interpreteren en cijfers voor 
zich te laten spreken. De evolutie in het fiscale 
landschap vind je boeiend. Je bent een doorzet
ter die graag dossiers uitspit tot op het bot.

In het eerste semester krijg je samen met de andere studenten 
Bedrijfsmanagement een stevige bedrijfseconomische basis. 
Vanaf semester 2 stappen we over op de wereld van de cijfers. 
Je verdiept je in accounting, personenbelasting en btw en 
werkt je eerste fiscale opdrachten uit. 

De volgende twee jaar word je stap voor stap een specialist in 
accounting, controleleer, management accounting, financiële 
analyse en consolidatie. Fiscale domeinen als personen en 
vennootschapsbelasting, BTW en erfbelasting worden jouw 
speelveld. Je blijft ook niet stilstaan bij de cijfers alleen, maar 
leert die interpreteren. We trainen je in het formuleren van 
adviezen, die mee de toekomst van een business bepalen. Jij 
wordt de vertrouwenspersoon van jouw toekomstig cliënteel!

In onze projecten kiezen we voor nieuwe werkvormen en 
spelen we continu in op nieuwe trends: Winbooks, Yuki, 
Silverfin. Check! Zo leiden we je op tot de accountant of 
fiscalist van morgen.

Jouw stage van 13 weken in fase 3 is de kers op de taart.  
We hebben tal van stageplaatsen in de regio, maar ook een 
stage bij de ‘big four’ behoort tot de mogelijkheden. Of 
jij brengt gewoon zelf je stageplaats aan. Of wil jij liever je 
grenzen verruimen? Wat dacht je van een stage in Shanghai  
of Kaapstad? Echt alles kan!

Accountancy-Fiscaliteit

Contact
Hilde Geerts
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
hilde.geerts@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

VOLUIT VOOR PRAKTIJK

Praktijk is de rode draad doorheen je opleiding, 
met gastsprekers, bedrijfs en beursbezoeken, 
boeiende projecten met online boekhoudpakketten 
en fiscale dossiers én als slotstuk 13 weken stage. 
Trouwens, het zijn professionals die met beide 
voeten in de praktijk staan, die zowel in fase 2 als in 
fase 3 de projecten begeleiden!

WERKZEKERHEID TROEF!

Accountantfiscalist is een knelpuntberoep. Onze 
afgestudeerden zijn dan ook zeer gegeerd op de 
arbeidsmarkt. Met je diploma op zak ben je binnen 
de twee maanden aan het werk en meer dan 90% 
van onze afgestudeerden vindt een job in eigen 
regio. Je bent dan ook breed inzetbaar en kunt aan 
de slag bij accountants en fiscaaladvieskantoren, 
op de financiële afdeling van kmo’s of multi natio
nals of op één van de fiscale departementen bij de 
FODfinanciën.

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baafg.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

COACHING RECHT UIT HET WERKVELD!

• general ledger accountant
• financial / accountancy consultant
• accountancy & tax professional
• VAT accountant
• credit / financial controller
• afdelingshoofd FODfinanciën
• financieel, fiscaal en juridisch adviseur
• zelfstandig ondernemer

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ACCOUNTANCY      
Inleiding boekhouden 3    
Algemeen boekhouden 5    
Financieel management voor accountants 3
Vennootschapsboekhouden   10  
Management accounting   5  
Financiële analyse   3  
Budgettering   3  
Controleleer     3
Consolidatie en jaarrekening naar IFRS     4
FISCALITEIT      
Fiscale wetgeving 5    
Erf en registratiebelasting   3  
BTW en douane   5
Personenbelasting   4 2
Vennootschapsbelasting 5 2
Fiscale procedure   3
BUSINESS & MANAGEMENT      
Business management introductie 6    
ICT en new digital skills 4    
Financiële technieken 3    
Economisch beleid 5    
Recht & ondernemen 3    
Sociale wetgeving 3   
Vennootschapswetgeving   4 
Strategisch management     3
@ WORK      
Cases 4    
Geïntegreerd praktijkproject   5  
Ondernemend project     5
Bachelorproef     3
(Internationale) stage     20
COMMUNICATION & MANAGEMENT SKILLS      
Management skills 1 2  
Zakelijke communicatie 3 3  
Business English 6 5 2
Le français des affaires 6 5 2
KEUZEPAKKET     6
RZL     3

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

STAPSGEWIJS SPECIALISEREN

In het eerste semester schetsen we het ruimere Bedrijfs
managementplaatje. Daarna kies jij de specialisatie die jou 
ligt. De ingrediënten? Relevante theorie, echte projecten 
en voldoende opties om zelf accenten te leggen en je 
eigen netwerk uit te bouwen.

KEUZEPAKKETTEN

Via keuzepakketten geef 
je voor 6 studiepunten zelf 
kleur en invulling aan jouw 
opleiding. Internationale 
projecten, immobiliën, 
bank en beurs, HRM, 
Duits … Jij kiest!

ET VOILÀ, TWEE DIPLOMA’S

Pak uit met Frans om ‘vous’ tegen  te zeggen. Steek de 
taalgrens over en volg fase 3 aan onze Waalse partner
school, Helha Mons. Je tilt je taalkennis een paar niveaus 
hoger, breidt je netwerk uit en trakteert jezelf op een 
onvergetelijke ervaring. Bovendien vul je je cv aan met 
maar liefst twee bachelordiploma’s, een van Thomas More  
en een van Helha Mons. On y va?

CERTIFIED TAX ACCOUNT

Je kunt ook gaan voor 
de titel van Certified Tax 
Accountant of Certified Tax 
Advisor. Vrijstellingen voor 
het ingangsexamen op basis 
van al gevolgde vakken zijn 
mogelijk!

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 

BE CHALLENGED

Hou je ervan om uitgedaagd te wor
den? Wil je meer uit je studie en jezelf 
halen? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je samen met 
studenten uit andere opleidingen 
reallife opdrachten aanpakken? Meet ICE Cube!

Visit us @ICEcube 
 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE
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Jij hebt affiniteit met cijfers en een sterk 
analytische geest. Je bent sociaalvaardig, 
communicatief vlot in de omgang en hebt de 
ambitie om een echte adviseur te worden.

Zet je schrap voor een brede en praktijkgerichte opleiding 
met een stevige bedrijfseconomische, boekhoudkundige, 
fiscale en juridische basis. Je verwerft geleidelijk inzicht in 
alle relevante aspecten van het financieel ondernemen en je 
wordt uitgedaagd in heel wat boeiende en geïntegreerde 
praktijkcases. 

We focussen ons op fiscale en financiële adviesverlening en 
begeleiding van ondernemers. We tonen je hoe je proactief 
handelt zonder de technische vakbekwaamheid van het 
boekhouden en de fiscaliteit uit het oog te verliezen. We leren 
je klantgericht denken, je kennis verstaanbaar over te dragen 
en we zorgen ervoor dat je een kanjer wordt in teamwork. 

De toenemende digitalisering van uitvoerende taken geeft 
ons ruimte om het accent te verschuiven van louter registratie 
naar het analyseren van gegevens, het adviseren van klanten 
en het anticiperen op hun noden. 

De kroon op jouw werk is een stage van 12 weken. Ons 
stagenetwerk is alvast toonaangevend. Is België wat te klein 
voor jou? Wat dacht je van Kaapverdië of Malta?  
The world is yours!

WORD FINANCIËLE COACH 
VAN DE ONDERNEMER

• general ledger accountant
• financial / accountancy consultant
• accountancy & tax professional
• VAT accountant
• credit / financial controller
• afdelingshoofd FODfinanciën
• financieel, fiscaal en juridisch adviseur
• zelfstandig ondernemer

DE JOB VAN JE LEVEN

DE WEG NAAR JOUW DROOMJOB

Elke dag zorgen duizenden accountants ervoor 
dat het cijfermatig plaatje klopt voor de vele 
gepassioneerde ondernemers die ons land telt. Jij 
wordt het financieel kloppend hart van hun bedrijf. 
Je werkplek kan gaan van startup naar scaleup tot 
multinational. We zorgen ervoor dat je een breed 
en uitdagend takenpakket kunt opnemen. De vraag 
naar goede accountants is groot, want er is een 
enorm tekort. Bedrijven nemen je daarom liever 
vandaag dan morgen in dienst. 

BYE CLASSROOM, MEET ME @ THE BOARDROOM

Via echte cases en de praktische bedrijfservaring 
van partners dompelen we je onder in de boeiende 
wereld van het ondernemerschap. Verwacht je hierbij 
aan heel wat uitdaging en variatie. Je behandelt 
fiscale dossiers en maakt dashboards die klaar en 
helder spreken. In practice enterprise werk je in een 
team van studenten voor een reële opdrachtgever. Jij 
brengt de financiën in orde, regelt de boekhouding en 
formuleert deskundig advies dat van goudwaarde is.

Contact
Marina Smits
Coördinator AccountancyFiscaliteit
+ 32 (0)475 95 35 67
marina.smits@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baafm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Accountancy-Fiscaliteit
 Mechelen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ACCOUNTANCY 9 23 11
Boekhouden voor de zelfstandig ondernemer 3    
Accountancy 6    
Financial accounting   8  
Digital accounting   5  
Analyse van de jaarrekening   4  
Cost accounting en budgettering    6
Consolidatie en IFRS     3
Auditing     5
Management accounting 3
FISCALITEIT 6 10 9

Fiscaliteit voor het gezin 3    

Fiscaliteit voor de zelfstandig ondernemer  3  
Fiscaliteit voor de vennootschap   5  
Btw en douane   5 
Fiscale optimalisaties     3
Successie  en vermogensplanning     3
Fiscale procedure 3
BUSINESS & MANAGEMENT 18 9 5
Business fundamentals 3    
Economie 3    
Inleiding recht 3    
Ondernemingsrecht 3
Financiële algebra 3    
Starten met ondernemen 3
Human resources en sociaal recht 3
Vennootschapsrecht en insolventierecht 6
Financieel management 5

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

DATA INTELLIGENCE 6 3
Digital toolkit 3    
Business intelligence fundamentals 3    
Business intelligence accountancy   3  
COMMUNICATION SKILLS 12 6 6
Le français commercial 6 3 3
Business English 6 3  
Communication skills     3
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 6 6 3
Personal development 3    
Professionele communicatie 3    
Management skills   3  
Projectmanagement lab    3
Beroepsethiek 3
@WORK 3 3 20
Business game 3    
Project ondernemen   3  
Integratieproject eaccounting     8
Stage     12
PERSOONLIJK TRAJECT     6
Practice enterprise of

Financiel experience New York en/of      

Registratie en erfbelasting en/of

Internationaal fiscaal recht en/of

Wondernemen

  FASE 1 2 3

FUTUREPROOF

Onze docenten passen het curriculum 
constant aan om een futureproof op
leiding te garanderen. We dagen je uit 
om outside the box te denken en kiezen 
voor moderne werkvormen en trends: 
Exact online, Yuki, Silverfin, Itellin, …  
Zo onderscheid jij je van anderen!

STRAFFE PARTNERS

Onze ‘Partners in Education’ 
zijn nauw betrokken bij de 
opleiding. Zij delen hun 
expertise, coachen  
en challengen jou, en  
laten je waardevolle 
praktijkervaring opdoen. 
Hun naam en faam staan 
bovendien leuk op je cv!

“ THOMAS MORE ZORGDE VOOR EEN 
IDEALE EN ZEER PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING DIE JE RECHTSTREEKS 
IN CONTACT BRENGT MET DE 
ARBEIDS MARKT. DE MOGELIJK HEDEN 
MET DIT DIPLOMA ZIJN EINDELOOS.” 

Raf Matthys  Junior consultant  
bij Deloitte Accountancy

“ IK ONTHOUD HET PROJECT ONDER
NEMEN IN FASE 2 EN  
EACCOUNTING IN FASE 3. DAT 
WAS HÉÉL PRAKTIJKGERICHT EN IN 
DIE LES HEBBEN WE GOED LEREN 
SAMEN WERKEN. OP DAT MOMENT 
VOELDE IK VOOR HET EERST OOK 
ECHT WAT HET BETEKENT OM 
DEADLINES TE HALEN.” 

Kevin Eeckhout  Junior accountant 
bij Moore Stephens Belgium

TEVREDEN 
AFGESTUDEERDEN!

VDAB

Telenet

BNP Paribas

KV Mechelen

Blueground

VOKA

Deloitte

EXTRA TROEVEN

Afgestudeerd? Ga voor een 
tweede bachelordiploma, schakel 
naar een master Handelswe
tenschappen of behaal de titel 
van Certified Tax Accountant of 
Advisor. Vrijstellingen voor het 
ingangsexamen zijn mogelijk!
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BUSINESS ÉN AUTOMOTIVE SKILLS 
GAAN HAND IN HAND

Automotive Management

 Bachelor Bedrijfsmanagement › keuzetraject Automotive Management

• zelfstandig concessie
houder of auto
handelaar

• medewerker auto
motive invoerder 
(auto, moto, bus, 
vrachtwagen)

• medewerker of 
manager leasing
maatschappij

• fleetmanager
• commerciële functie in 

de automobielsector
• vertegenwoordiger

DE JOB VAN JE LEVEN

VEELZIJDIGHEID TROEF

Je bent inzetbaar binnen, maar ook buiten de 
automobielsector. Dankzij je sterke algemene 
management skills en je technologische basis  
wacht je een mooie toekomst in de business of 
autowereld. Je kunt terecht in tal van commerciële 
en management functies.

CONTACTEN MET TOPBEDRIJVEN

BMW, Automotive Systems, MercedesBenz, 
Management Services Helwig Schmitt … Dit zijn 
slechts enkele van de professionals die jou de knepen 
van het vak leren. Praktijkervaring vormt immers dé 
rode draad doorheen de opleiding. Je voert projec
ten uit, bezoekt diverse bedrijven, en gaat voor de 
technische vakken aan de slag met het uitgebreide 
wagenpark op Campus De Nayer. In je laatste jaar 
vertrek je op buitenlandse studiereis. Zo maak je ken
nis met de producenten van verschillende voertuigen 
en voertuigsystemen. Maar ook het autosalon beleef 
je mee vanop de eerste rij. Een unieke werkervaring 
die zeker niet mag ontbreken op je CV.

Contact
Astrid Druyts
Coördinator Automotive Management
+32 (0) 15 36 91 46 
astrid.druyts@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baam.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Je passie voor auto’s en je neus voor 
opportuniteiten maken van jou de ideale 
business partner.

Wil je graag een concessie beheren, carrière maken in de 
autoverkoop, bij een invoerder werken of aan de slag als 
fleetmanager? Dan zit je goed met het keuzetraject automo
tive management. Wij leren je alle kneepjes van het vak.

Met je brede deskundigheid hou je het globale overzicht op 
het reilen en zeilen in je bedrijf. Je bent verantwoordelijk, 
neemt initiatief en ziet kansen. Je enthousiasme werkt 
aanstekelijk en je weet je ideeën helder over te brengen. 

De autowereld is steeds in verandering. Dankzij onze professi
onele bacheloropleiding kun je hier vlot op inspelen en leer je 
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. We geven je een ruime 
bedrijfseconomische basis aangevuld met technische vakken 
die je wegwijs maken in de finesses van de autobusiness. We 
bereiden je voor op de markt van morgen met design thinking 
en big data analyses.

De lessen gaan door op 2 locaties:
• Technische automotive vakken:  

SintKatelijneWaver | Campus De Nayer
• Business en managementvakken:  

Mechelen | Campus De Vest
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 FASE 1 2 3PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

AUTOMOTIVE  MANAGEMENT
Voertuigtechnologie: theorie 6
Automotive management labo 3
Transporteconomie en modaliteiten 3
After sales automotive 3
Expertise en verzekeringen 3
Kredieten automotive 3
Verzekeringen mobiliteit 3
Automotive after sales stage 3
International Automotive Business 3
Mobility of the future lab 3
Practice enterprise 6
Projectstage 21
Practice enterprise 3
Salesstage autosalon 6
BUSINESS & FINANCE 
Business fundamentals 3
Introductie financieel management 3
Economie 3
Inleiding recht 3
Business game 3
Principes fiscaliteit 3
Analyse van de jaarrekening 3
Kostprijs en budgettering  3
Financial management 6
Supply chain fundamentals 3
Principes boekhouden 3
Human resource management 3
Enterpreneurial management 6
Keuze 3

MARKETING & SALES
Marketing fundamentals 3
Sales 1: commerciële vaardigheden 3
Digital marketing  3
CRM & sales automation 3
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Professionele communicatie 3
Personal development 3
Engels 6 3
Duits of Frans 6 6
Project management lab 3
Management skills 3
Beroepsethiek & zingeving 3
DATA INTELLIGENCE
Digital toolkit 3
Business intelligence fundamentals 3
Business intelligence advanced 3
Enterprise resource planning 3
Dealer management systemen 3

PARTNER IN 
EDUCATION
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*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.



 Mechelen

BEDRIJFSBEHEER  
IN AL ZIJN FACETTEN!

Business en Management

 Bachelor Bedrijfsmanagement › keuzetraject Business en Management

• afdelingsmanager
• product manager
• project & imple

mentation manager
• administration manager
• sales & account 

manager

• consultant in diverse 
domeinen

• business development 
manager

• ondernemer of zaak
voerder van een kmo

DE JOB VAN JE LEVEN

EN … ACTIE!

Échte bedrijfscontacten, dat mag je bij ons 
verwachten. Praktijk loopt als een rode draad door 
de opleiding, met  projecten, bedrijfsbezoeken en 
gastcolleges. We werken aan innovatieve cases, 
samen met coaches uit de bedrijfswereld, en geven 
je de kans om jezelf in de kijker te zetten. Wie weet 
is dit zelfs de kickoff van een heuse startup!

READY FOR TAKE-OFF

Elk jaar trekken we naar een partner school in het 
buitenland om projecten uit te werken. In 2019 
waren we te gast in Dubai en Moskou. In fase 3  
volg je les samen met de studenten van onze 
Engelstalige business opleidingen. Zo spijker je 
moeiteloos je kennis van het Engels bij.

INNOVATIE TROEF!

We focussen volop op innovatieve management
trajecten binnen het domein van data management, 
ecommerce, green & smart cities, vergrijzing en 
gezondheidszorg en duurzaam ondernemen.

Contact
Geert Kesteleyn
Coördinator
+ 32 (0)15 36 91 26 
geert.kesteleyn@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/babum.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Wil je graag een allround manager worden in een 
kmo of grote onderneming? Of droom je van 
een eigen bedrijf? Heb je commerciële feeling 
en kun je goed organiseren en coördineren? 
Dan zit je goed met het praktijkgerichte keuze
traject Business en Management! Wij leren je alle 
 kneepjes van het vak.

Bedrijven hebben niet alleen nood aan specialisten, maar ook 
aan medewerkers met een globale kijk op bedrijfsvoering. 
Deze opleiding maakt van jou een multiinzetbare young 
professional. Zaakvoerder van een kmo of manager in een 
multinational? Met dit diploma kan het allemaal! Dankzij 
een brede kijk op economische, commerciële, financiële en 
logistieke kwesties hou jij het overzicht op het reilen en zeilen 
binnen een bedrijf. 

De toppers van de toekomst zijn digitale experts, onderlegd 
in data management, project management en consultancy. 
Hier maken we samen met jou werk van! Bovendien geven we 
jouw entrepreneurial skills een boost. Je ontpopt je tot een 
ondernemende en innovatief denkende professional.

Vlot communiceren in Frans of Duits, met Engels in de 
hoofdrol, kennismaken met nieuwe trends en werkvormen, en 
stage lopen in binnen of buitenland … het staat allemaal op 
het programma. Na je studie wacht je een boeiende carrière 
in een sector naar keuze!
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA* (incl. studiepunten** ) FASE 1 2 3

BUSINESS & FINANCE  21  21 9
Business fundamentals 3    
Introductie tot financieel management 3    
Economie 3    
Inleiding recht 3    
Business game 3    
Principes fiscaliteit 3    
Principes boekhouden 3  
Supply chain fundamentals   3  
Analyse van de jaarrekening   3  
Vennootschapsrecht   3  
HR management & sociaal recht   3  
Financial management   6  
Kostprijs & budgettering   3  
Bedrijfsprocessen     3
Keuzevak   6
INTERNATIONAL BUSINESS 6  3 0
Internationale handel 3    
Transporteconomie en modaliteiten 3    
Douane   3  
ENTREPRENEURSHIP 6  3 9
Entrepreneurial fundamentals 3
Starten met ondernemen 3    
Innovation lab   3  
Enterpreneurial management     6
International entrepreneurship     3

MARKETING & SALES  3 12 6
Marketing fundamentals 3    
Sales 1: commerciële vaardigheden 3
Digital marketing   3  
Trends & coolhunting   3  
Ebusiness lab   3
Sales 2: accountmanagement     3
Customer relationship management     3
PROFESSIONAL DEVELOPMENT  18 18 33
Profesionele communicatie 3    
Personal development 3    
Engels 6 6  
Duits of Frans 6 6 3
Project management lab   3  
Management skills   3  
Beroepsethiek & zingeving     3
Practice enterprise of startersservice     6
Stage     21
DATA INTELLIGENCE  6 3 3
Digital toolkit 3    
Business intelligence fundamentals 3    
Business intelligence advanced   3  
Enterprise resource planning     3

 FASE 1 2 3

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 

te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

IN DE PRAKTIJK

12 
weken 

bedrijfsstage

GO INTERNATIONAL
We bieden stageplaatsen aan 
in Europa, maar ook in  andere 
 continenten. De wereld ligt aan 
jouw ‘uitstekend opgeleide’ 
 voeten. Een buitenlandse 
ervaring is bovendien een sterke 
troef. Bedrijven staan in de rij 
voor starters met een brede kijk 
op de internationale bedrijfs
wereld. 

WERKZEKERHEID 
TROEF

99% van onze 
afgestudeerden 

heeft binnen de drie 
maanden een job.

99%
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 Geel

Je bent ambitieus en je houdt van uitdagingen. 
Je wil graag een allround manager worden in een 
kmo of een coördinerende functie openemen in 
een multinational. Of droom je van een eigen 
bedrijf? Je hebt commerciële feeling en je kunt 
goed plannen, leidinggeven en organiseren. Je 
neemt initiatief en je bent in staat om zelfstandig 
aan de slag te gaan. Je bent positief, enthousiast 
en communicatief. Je hebt een goed zicht op de 
business en met je natuurlijke flair weet je ook 
anderen warm te maken voor je plannen. 

In een eerste gemeenschappelijk semester geven we je 
een stevige bedrijfseconomische basis mee. Daarna kies jij 
je  specialisatie. Je krijgt een brede kijk op de verschillende 
functies binnen een organisatie: strategisch en logistiek 
management, accountancy en fiscaliteit, marketing en sales, 
financiële issues, business intelligence, human resources 
management ... We trainen je onder nemende vaardigheden 
en  persoonlijke ontwikkeling. Via bootcamps, netwerk
evenementen en persoonlijke coaching krijg je de kans om 
jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen.

JIJ KIEST!
Binnen de krijtlijnen van de opleiding heb je heel wat moge
lijkheden om vanuit je eigen interesses vorm te geven aan je 
parcours. We beschikken over een ruim aanbod van projecten 
en stages en je zal ook gestimuleerd worden om zelf op zoek 
te gaan naar je ultieme uitdaging. Daarnaast heb je 6 studie
punten ter beschikking om keuzevakken aan je programma 
toe te voegen.

Business en Ondernemen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › keuzetraject Business en Ondernemen 

Contact
Els Van Orlé
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
els.vanorle@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• zelfstandig ondernemer
• junior consultant
• coördinerende functies bij kmo’s
• juniormanagementposities in multinationals

DE JOB VAN JE LEVEN

EEN (EIGEN) START-UP? YES YOU CAN! 

Wil je eens testen of een eigen zaak iets voor jou 
is, maar weet je nog niet in welke richting? In de 
Startup Bootcamp leren we je creatief denken, een 
idee uitwerken en de eerste aanzet geven voor de 
opstart van je eigen business. 

(Nog) geen plannen om ondernemer te worden? 
Geen probleem, de tools die we aanreiken geven 
je ook de nodige houvast in een leidinggevende 
functie waar jij je van je creatieve kant laat zien.

EEN VLIEGENDE START 

Wie wil, kan z’n eigen businessplan (na de nodige 
uitdieping) indienen als bachelorproef. Of wat 
dacht je van stage lopen in je eigen bedrijf? Onder 
intensieve coaching haal jij je eerste klanten binnen 
en leg je een stevige basis die je ondernemers
droom vleugels geeft. 

Ga je liever aan de slag in een kmo of multinatio
nal? Of wil je ondersteuning bieden aan startups? 
Dan hebben we voor jou een uitgebreide lijst met 
stageplaatsen ter beschikking. Of je stelt zelf een 
stageplaats voor.

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/babuo.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

GEEF JE OPLEIDING ZELF KLEUR!
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ENTREPRENEURIAL SKILLS
Enterprise layout 3
Bootcamp startup 3
Project B&O 4
21st century skills 2 2
Entrepreneurship (Eng)                             3
Project case (Eng) 5
BUSINESS & MANAGEMENT
Business management introductie 6
21st century management skills 1 1
Economisch beleid 5
Financieel beleid 3
Financieel management 3
Strategisch management 3
Actuele topics bedrijfsmanagement 3
Economie voor de dag van morgen 4
Business process & innovatiemanagement 4
International topics and trade (Eng) 3
BUSINESS & MARKETING
Business marketing  4
Sales en marketing (Eng) 5
BUSINESS & FINANCE
Fiscale wetgeving 5
Inleiding boekhouden 3
Bedrijfskredieten 3
Management accounting (Eng) 3
Financial analysis (Eng) 3

BUSINESS & LEGAL
Recht & ondernemen 3
Juridisch management en MVO 4
BUSINESS & HUMAN RESOURCES
Human resource management (Eng) 5
BUSINESS & IT
ICT 4   
Grafisch design 3
Data intelligence 3  
Ecommerce  3
Digital masters academy 3
BUSINESS & SUPPLY CHAIN
Logistiek & transport 4
Distributie en voorraadbeheer 4
@WORK
Bachelorproef 3
(Internationale) stage 20
COMMUNICATIE
Zakelijke communicatie 3 3
Business English 6 5
Le français des affaires 6 5 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
MINORS OF KEUZEVAKKEN
Minors (internationale projecten, immobiliën, 
sales, bank en beurs, Duits) of vrije keuze binnen 
Business fase 2 of 3

6

 FASE 1 2 3

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding 
kijken? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens je studie 
je netwerk al uit bouwen? Heb je een grote drive 
om iets te betekenen in de wereld en het verschil te 
maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

STUDY IN ENGLISH
Zin in een intensief taalbad?  
In fase 3 volg je op je eigen campus een volledig 
semester in het Engels.  Een unieke ervaring én een 
extra troef op je cv!

 BASECAMP, 
 EEN WARM WELKOM! 
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 Geel

Volg je de economische ontwikkelingen en 
de financiële markten op de voet? Ben je 
geïnteresseerd in geld en kapitaal, in kredieten 
en beleggingen, in de werking van banken en 
verzekeringen? Dan is de afstudeerrichting 
Financie en Verzekeringswezen iets voor jou! 

In semester 1 schetsen we het ruimere bedrijfsplaatje. Daarna 
ga je voluit voor specialisatie en maak je kennis met de bank  
en beurswereld en de vastgoed en verzekeringssector. Via 
gastcolleges, bedrijfsbezoeken en case studies leer je de 
kneepjes van het vak.

Je kleurt je programma en projecten deels zelf in. Wil 
je internationale accenten leggen? Of focus je liever op 
immobiliën, sales, HRM, Duits, ecommerce …?  
Jij kiest, op basis van je eigen sterktes en interesses.

In fase 2 en 3 specialiseer jij je verder in verzekeringen,  
bank en beurs en fiscaliteit. Je stelt een businessplan op van 
A tot Z. 

We leren je strategisch denken. Die kennis pas je toe in een 
uitdagend ondernemend project, samen met studenten van 
andere afstudeerrichtingen. 

Je rondt je studie af met een intensieve stage van 13 weken 
bij een grootbank, een verzekerings/zakenkantoor of een 
multinational in het binnen of buitenland.

Financie- en Verzekeringswezen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen

KLEUR JE PROGRAMMA ZELF IN

Contact
Ann Deferme
Coördinator
+ 32 (0)14 74 02 67
ann.deferme@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• beleggingsadviseur
• financieel adviseur
• adviseur kredieten
• accountmanager 
• relatiebeheerder 
• krediet en 

beursmakelaar
• verzekeringsmakelaar

• dossierbeheerder 
verzekeringen

• schadebeheerder 
verzekeringen

• expert leasing
• risk manager
• commercieel 

medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

LONDON STOCK EXCHANGE & THE BIG APPLE

• In fase 2 trekken we naar Londen. Daar beleef je 
de buzz van de financiële wereld in realtime.

• In fase 3 staat New York op het programma. We  
bezoeken toeristische toppers zoals het Vrijheids
beeld, Ellis Island en Central Park, maar we zorgen 
ook voor enkele extra’s, zoals een bezoek aan 
Wall Street, Belcham en Flanders House.

FSMA APPROVED!

Onze opleiding is erkend door de Financial Services 
and Markets Authority. Je diploma voldoet dus aan 
alle vereisten om aan de slag te gaan als bemidde
laar voor financiële en verzekerings producten.

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bafvg.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

BAKSTEEN IN JE MAAG?

Ben je een geboren verkoper en fan van ‘Huizen
jacht’? Of gaat je interesse eerder uit naar duur
zaam wonen? Kies dan zeker een keuzevak uit het 
programma van vastgoed!



 BASECAMP, 
 EEN WARM WELKOM! 

SERIOUS GAMING
In de FIN Competition ga je de strijd aan met andere 
hogescholen. Dankzij dit online banksimulatiespel 
krijg je inzicht in allerlei financiële topics: de 
 dynamiek van lenen, spaarkapitaal, het winnen van 
klanten enz. Go for the win!
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

BANK & BELEGGEN
Bank, beurs en vastgoed 4
Kredieten particulieren 3
Bank en beurs 6
Bedrijfskredieten 3
Financiële wetgeving 3
Beleggen 4
Financiële actualiteit en deontologie 4
VERZEKERINGEN
Inleiding verzekeringen 6
Aansprakelijkheidsverzekeringen 4
Zaakverzekeringen 3
Personenverzekeringen 7
Schaderegeling 4
BUSINESS & MANAGEMENT
Business management introductie 6
Inleiding boekhouden 3
ICT en new digital skills 4
Economisch beleid 5
Financieel beleid 3
Recht en ondernemen 3
Financiële technieken 3
Financieel management 3
Personen, erf en registratiebelasting 5
Zelfstandig ondernemen 3
Financiële analyse 3
Commerciële vaardigheden 5
Strategisch management 3
RZL 3
@WORK
21st century skills 1 2
Case 4
Geïntegreerd praktijkproject 4
Ondernemend project 5
Bachelorproef 3
Stage 20
COMMUNICATION &  
MANAGEMENT SKILLS
Zakelijke communicatie 3 3
Business English 6 5 2
Le français des affaires 6 5 2
KEUZEPAKKET
Vrije studieruimte binnen  
Bedrijfsmanagement fase 2 of 3 3 3

STRAFFE PARTNERS
We zijn kind aan huis bij 
de grote spelers in de 

financiële sector:  
Voka, het Financieel 

Forum, AG Insurance, 
AXA, Belfius, BNP Paribas 

Fortis, ING, KBC ...

GO INTERNATIONAL
Je kunt kiezen uit korte 

internationale projecten, 
een Erasmusuitwisseling 

of een internationale 
stage. Spanje, Aruba, 

ZuidAfrika of Bali ... de 
wereld ligt aan je voeten!

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

FINANCE MORE
Wil je je financiële kennis bijspijkeren? Surf dan naar  
www.financemore.be, de webstek van onze  eigen 
studenten met nuttige info over actuele financiële en 
economische thema’s.
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 Mechelen

Financie- en Verzekeringswezen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen

Contact
Nicole van Dessel
Coördinator
+ 32 (0)15 68 87 01
nicole.vandessel@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• beleggingsadviseur
• financieel adviseur
• adviseur kredieten
• relatiebeheerder 
• krediet en 

beursmakelaar
• verzekeringsmakelaar

• dossierbeheerder 
verzekeringen

• schadebeheerder 
verzekeringen

• expert leasing
• risk manager

DE JOB VAN JE LEVEN

LONDON & THE BIG APPLE

• In fase 2 trekken we naar Londen. Daar beleef je 
de buzz van de financiële wereld in realtime.

• In fase 3 staat ‘The city that never sleeps’ op het 
programma, en dat mag je letterlijk nemen. New 
York is hét financiële zenuwcentrum en de meest 
hippe metropool ter wereld. We bezoeken de 
toeristische toppers, maar maken ook kennis met 
verschillende Belgische spelers in NY! Samen met 
onze partnerschool NJCU nemen we deel aan een 
boeiende competitie.

FSMA APPROVED!

Voor de Belgische overheid is de bescherming 
van de consument in de financiële sector heilig. 
Geen probleem: onze opleiding voldoet aan alle 
 wette lijke vereisten om aan de slag te gaan als 
bemiddelaar voor financiële en verzekerings
producten. Bovendien behaal je al tijdens je studie 
het certificaat kredietbemiddeling.

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bafvm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Je wil klanten adviseren over  beleggingen, 
 kredieten en verzekeringen. Je hebt 
 commerciële feeling, bent klantgericht en 
niet bang van digitale oplossingen. Boeit dit 
gevarieerde pakket je? Stap dan binnen in de 
financiële sector, een wereld die nooit stilstaat.

We bieden je een brede bedrijfseconomische basis, aan
gevuld met digital skills en communicatievaardigheden. 

Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van banken en 
verzekeringen. Vanaf dag één volgen we de financieel
economische actualiteit en bestuderen we welke impact 
die heeft op de financiële sector. Nadien nemen we de 
verschillende financiële producten en verzekeringsproducten 
onder de loep. Je maakt kennis met de beurs en met 
alle vormen van sparen en beleggen, kredieten, en de 
voornaamste schade en levensverzekeringen. Je leert hoe je 
een kwaliteitsvol verkoops en adviesgesprek kunt voeren. 

Ook buiten de grenzen van de campus gaan we op 
ontdekking: we bezoeken banken, verzekeraars, tussen
personen en we trekken naar London, waar je de financiële 
wereld meemaakt vanop de eerste rij. 

We laten je proeven van de boeiende vastgoedsector en je 
maakt kennis met de nieuwste evoluties op het gebied van 
bank en verzekeringen. Een intensieve stage bij een bank, 
verzekeraar of tussenpersoon dompelt je onder in de praktijk.

BANK, VERZEKERINGEN  
ÉN VASTGOED
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

BANK & BELEGGEN 6 17 9
Inleiding financiën 6
Sparen en beleggen 6
Kredietverlening aan particulieren 4
Kredietverlening aan ondernemingen 7
Investment portfolio management 6
Banking topics 3
VERZEKERINGEN 6 13 6
Inleiding verzekeringen 6
Aansprakelijkheid 3
Patrimonium 3
Mobiliteit 4
Arbeidsongevallen 3
Personenverzekeringen 6
BUSINESS & MANAGEMENT 21 8 12
Business fundamentals 3
Economie 3
Inleiding recht 3
Ondernemingsrecht 3
Financiële algebra 3
Principes boekhouden 3
Starten met ondernemen 3
Financial management 5
Human resources management 3
Vennootschapsrecht 3
Fiscaliteit 6
Successie en vermogensplanning 3
IMMOBILIËN 0 0 6
Huurtransacties 3
Verkooptransacties 3
DATA INTELLIGENCE 6 3 0
Digital toolkit 3
Business intelligence fundamentals 3
Business Intelligence finance 3
COMMUNICATION SKILLS 12 9 3
Business English 6 3
Le français commercial 6 3 3
Sales 1: commerciële vaardigheden 3
PERSONAL DEVELOPMENT 6 6 3
Professionele communicatie 3
Personal development 3
Project management lab 3
Management skills 3
Beroepsethiek en zingeving / Buddywerking 3
@WORK 3 4 12
Business game 3
Practicum 4
Stage  12
KEUZEPAKKET 0 0 9

VOLUIT VOOR PRAKTIJK

• Je krijgt je corebusinessvakken uit eerste hand, van 
bankiers, verzekeraars en makelaars.

• In fase1 leer je via een business game hoe je  
een onderneming managet. 

• Wil je zelfstandig ondernemer worden? In fase 2  
gaan we in op het beroep van zelfstandig makelaar. 

• In fase 3 pas je je financiële kennis toe door echte 
beleggingen te simuleren. In de practice enterprise werk 
je voor échte opdrachtgevers.

WERKZEKERHEID 
TROEF!
Banken, verzekeraars  
en tussen personen  
verwel  komen je met 
open armen! Je beschikt 
dan ook over een unieke 
combinatie van vakkennis 
en commer ciële skills. 99% 
van onze afgestu deerden 
vindt binnen de maand 
een passende job.

STRAFFE  
EAC-PARTNERS
We zijn kind aan huis bij 
de grote spelers in de 
bank en verzekerings
sector. Zij delen hun 
expertise, coachen en 
challengen je, en laten 
je waardevolle praktijk
ervaring opdoen. Hun 
naam en faam staan 
bovendien leuk op je cv!
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 Geel

• aankoper/verkoper/
verhuurder  vastgoed

• medewerker 
immobiliënkantoor

• coördinator bij 
projectontwikkeling

• syndicus
• verzekeringsmakelaar
• immobiliënmakelaar
• projectontwikkelaar
• kredietmakelaar

DE JOB VAN JE LEVEN

STIPPEL JE EIGEN PARCOURS UIT

Je kunt zelf kleur geven aan je opleiding via keuze
vakken. Je technische bagage bijspijkeren? Of je 
businessidee lanceren in een startup  bootcamp?  
Jij doet simpelweg je eigen ding!

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baimmog.

Immobiliën en Verzekeringen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › keuzetraject Immobiliën en Verzekeringen

#wearegeel
Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

Contact
Ann Deferme
Coördinator
+ 32 (0)14 74 02 67
ann.deferme@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 NIEUW 
 KEUZETRAJECT 

Heb je een stevige baksteen in de maag? 
 Vertoef je graag tussen mensen? Wil je een 
 echte huizenjager worden en de sleutel zijn tot 
die ene belangrijke mijlpaal in ieders leven?  
Dan zit je gebeiteld met ons gloednieuwe 
keuze traject Immobiliën en Verzekeringen. 

Enthousiaste docenten tonen je de ins en outs van de 
vast goedwereld, het wettelijke kader en allerhande 
verzekeringsproducten. 

Je vakkenpakket is heel divers: intro in de vastgoedwereld, 
duurzaam wonen, recht en ondernemen, fiscaliteit en 
economie. Je raakt vertrouwd met de juridische aspecten van 
aankoop, verkoop en verhuur en je verdiept je in de persoons 
en schadeverzekeringen. Je leert evalueren, schatten en  
verkoops en verhuurdossiers opstellen. Natuurlijk besteden 
we ook aandacht aan je commerciële en professionele skills, 
zodat je straks als vastgoedspecialist je mannetje kunt staan in 
de uitdagende immobiliën en verzekeringssector.

Met dit diploma op zak ben je bijzonder gegeerd op de 
arbeidsmarkt, want de vraag naar experts laat zich amper 
bijhouden. De unieke combinatie van immobiliën en 
verzekeringen – gekoppeld aan je commerciële training – 
maken van jou een topprofessional. Bemiddel als bevlogen 
syndicus of sta op je strepen als rasechte vastgoedmakelaar. 
It’s all up to you!

UNIEKE COMBINATIE  
VASTGOED EN VERZEKERINGEN

PROEVEN VAN HET ÉCHTE WERK

Louter theorie? Niet bij ons! Via projectwerk  
krijg je de ene levensechte case na de andere 
 voor geschoteld. Samen met je collegastudenten 
zit je rond de tafel, overleg je met het werkveld 
en kom je naar buiten met grensverleggende 
 oplossingen. Je rolt projecten voor opdrachtgevers 
uit en sluit de real deal af met een intensieve stage 
van 13 weken.

TWEEDE BACHELORDIPLOMA IN ÉÉN JAAR

Heb je al een bachelor Bedrijfsmanagement  op 
zak? Dan kun je het keuzetraject ‘Immobiliën en 
Verzekeringen’ in één jaar tijd afwerken.
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*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

IMMOBILIËN 3 12 9

Ontdekking van de vastgoedwereld 3

Juridische aspecten verkoop en verhuur 6

Duurzaam wonen 3

Ruimtelijke ordening en milieu 3

Waardebepaling van vastgoed 3

Actuele topics in de vastgoedsector  
(digitalisering, alternatieve woonvormen ...) 6

BANK & BELEGGEN 4 6 4

Bank, beurs en vastgoed 4

Kredieten en hypotheken particulieren 3

Financiële wetgeving 3

Beleggen 4

BUSINESS & MANAGEMENT 27 11 11
Business management  introductie 6

Inleiding boekhouden 3

ICT 4

Economisch beleid 5

Financieel beleid 3

Recht en ondernemen 3

Financiële technieken 3

Financieel management 3

Personen, erf en registratiebelasting 5

Zelfstandig ondernemen 3

Commerciële vaardigheden 5

Strategisch management 3

RZL 3

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

VERZEKERINGEN 6 10

Inleiding verzekeringen 6

Aansprakelijkheid en verzekeringen in de 
vastgoedsector 3

Zaakverzekeringen 3

Personenverzekeringen 4

@WORK 5 6 28

21st century management skills 1 2

Case Immobiliën en Verzekeringen 4

Geïntegreerd praktijkproject  
Immobiliën en Verzekeringen 4

Ondernemend project 5

Bachelorproef 3

Stage 13 weken 20

COMMUNICATION &  
MANAGEMENT SKILLS

16 15 4

Zakelijke communicatie 3 3

Business English 6 5 2

Le français des affaires 6 5 2

KEUZEPAKKET 3 of 3

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding 
kijken? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens je studie 
je netwerk al uit bouwen? Heb je een grote drive 
om iets te betekenen in de wereld en het verschil te 
maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

 BASECAMP, 
 EEN WARM WELKOM! 

 FASE 1 2 3

STRAFFE PARTNERS
We zijn kind aan huis 
bij de grote spelers 
in de immobiliën en 
verzekeringssector: 

• AG Insurance 
• AXA 
• Van Dessel 

 Verzekeringen
• Voka 
• ...

GO INTERNATIONAL
Is België te klein 

geworden? Verruim je 
vastgoedblik met een 

internationale ervaring: 
internationale projecten, 
een Erasmusuitwisseling 

of een internationale 
stage. Spanje, Aruba, 
ZuidAfrika of Bali ... 
de wereld ligt aan je 

voeten!



 Mechelen

Immobiliën en Verzekeringen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › keuzetraject Immobiliën en Verzekeringen

• vastgoedmakelaar
• syndicus
• rentmeester
• kredietadviseur
• dossierbeheerder verzekeringen
• schadebeheerder verzekeringen
• verzekeringsmakelaar
• commercieel medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

SYNDICUS? LEUK ÉN VEELGEZOCHT!

Je leest het almaar meer in de krant: er is een 
groeiend tekort aan syndici, de beheerders van 
appartementsgebouwen en industrieel vastgoed. 
Ben je goed met cijfers en een organisatorisch 
talent? Dan is dit misschien jouw ideale job.

FSMA APPROVED!

Voor de Belgische overheid is de bescherming 
van de consument in de financiële sector heilig. 
Gelukkig voldoet onze opleiding aan alle vereisten 
voor verzekeringsbemiddeling en haal je al tijdens 
je studie het certificaat kredietbemiddeling.  
Zo heb je meteen een voetje voor!

UNIEKE COMBINATIE  
VASTGOED EN VERZEKERINGEN

Contact
Nicole Van Dessel
Coördinator
+ 32 (0)15 68 87 01
nicole.vandessel@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baimmom.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Met je commerciële feeling en deskundigheid wil 
je klanten begeleiden bij het verkopen, verhuren 
en beheren van gebouwen.

Je bent gefascineerd door de vastgoedsector. Je combineert 
commerciële flair met interesse voor juridische en technische 
aspecten. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en je weet ideeën 
helder te brengen. Maar bovenal ben je sociaal en commu
nicatief, iemand die vlot omgaat met mensen. Is dit op je lijf 
geschreven? Dan is Immobiliën en Verzekeringen iets voor jou.

We bieden je een stevige bedrijfseconomische fundering, met 
veel aandacht voor commerciële vaardigheden en personal 
development, en maken van jou een expert in de verschil
lende verzekeringsproducten. Alle types vastgoedtransacties 
komen aan bod. Maar ook buiten de grenzen van de campus 
gaan we op ontdekking: we bezoeken vastgoedkantoren, 
verzekeraars en tussenpersonen. In Londen maken we de 
boeiende businesswereld van op de eerste rij mee. 

Gaat je hart meer uit naar de pure financiële sector? Ook daar is 
vastgoed niet weg te denken! Tijdens je hele opleidingstraject 
krijg je de core businessvakken uit eerste hand, van professio
nals uit de bedrijfswereld die dagelijks in de praktijk staan. 

Droom je ervan om later zelfstandig vastgoedmakelaar te 
worden? Dat kan, mits een erkenning van het BIV (Beroeps 
instituut van Vastgoedmakelaars). Hiervoor leg je na het 
behalen van je diploma een competentietest af en loop 
je vervolgens een verplichte stage tot vastgoedmakelaar. 
Met ons diploma op zak ben je hierop prima voorbereid.
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

IMMOBILIËN 6 17 9

Huurtransacties 3

Vastgoed fundamentals 3

Verkooptransacties 3

Ramingen en schattingen 3

Kredietverlening aan particulieren 4

Kredietverlening aan ondernemingen 7

Vastgoedbeheer 3
Registratie en erfbelasting 3
Omgevingsrecht 3
VERZEKERINGEN 6 13 6
Inleiding verzekeringen 6

Aansprakelijkheidsverzekeringen 3

Patrimoniumverzekeringen 3

Mobiliteitsverzekeringen 4

Arbeidsongevallen 3
Personenverzekeringen 6
DATA INTELLIGENCE 6 3 0
Digital toolkit 3

Business intelligence fundamentals 3

Business intelligence finance 3

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

DID SOMEONE SAY NEW YORK?
The city that never sleeps, en dat mag je letterlijk nemen. 
New York is hét financiele zenuwcentrum én de meest hippe 
metropool in de wereld. In je afstudeerjaar trek je er naartoe, 
waarna je helemaal klaar bent voor een bloeiende carrière.

BUSINESS & MANAGEMENT 21 8 12
Business fundamentals 3

Economie 3

Inleiding recht 3

Ondernemingsrecht 3

Financiële algebra 3

Principes boekhouden 3

Starten met ondernemen 3

Financial management 5
Human resources management 3
Vennootschapsrecht 3
Fiscaliteit 6
Successie en vermogensplanning 3
COMMUNICATION SKILLS 12 9 3
Business English 6 3
Le français commercial 6 3 3
Sales 1: commerciële vaardigheden 3
PERSONAL DEVELOPMENT 6 6 3
Professionele communicatie 3

Personal development 3

Project management lab 3

Management skills 3
Beroepsethiek en zingeving / Buddywerking 3
@ WORK 3 4 12
Business game 3

Practicum 4
Stage 12
KEUZEPAKKET 15

 FASE 1 2 3
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 Mechelen

Internationaal Ondernemen

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Internationaal Ondernemen

Contact
Lieven Van Praet
Coördinator Internationaal Ondernemen
+ 32 (0)15 68 84 59 
lieven.vanpraet@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• business developer
• import/export manager
• zaakvoerder/internationaal ondernemer
• international sales manager
• international project manager
• consultant internationalisering

DE JOB VAN JE LEVEN

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 studieuitwisseling 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 and Trade (FIT) zien jou graag komen. 
Onze studenten liepen al stage bij FIT 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?

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baio.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

VERKEN DE WERELD, 
ONTPLOOI JEZELF 

Met je bedrijfsgerichte en interculturele bagage 
schiet je sterk uit de startblokken voor een 
boeiende carrière. 

Dit is dé opleiding voor studenten met een brede kijk op de 
wereld die hun internationale dromen willen realiseren. Heb je 
ondernemersbloed en zie je waar ook ter wereld opportunitei
ten? Welkom!

Tijdens je studies leer je denken in businessmodellen, je verkent 
de economische structuren van andere werelddelen en leert 
omgaan met economische data. We werken aan de ontwikke
ling van je interpersoonlijke en communicatieve skills zodat je 
sterk staat in de geglobaliseerde wereld van de 21ste eeuw. 

In fase 1 focussen we op de basiskennis van economie, 
internationale handel, marketing, ondernemen, financieel 
management en digitalisering. Je neemt andere werelddelen 
onder de loep en dat helpt je om de wereld beter te begrijpen. 
Fase 2 is de fase van de actie. Je werkt aan projecten om je 
kennis verder te verbreden en verdiepen en leert die toepassen 
op concrete cases.  Een eerste internationale ervaring?  
Die krijg je via een studieuitwisseling waardoor je je inter
culturele vaardigheden extra versterkt. 
Het sluitstuk komt in fase 3: je voert zelfstandig een onderzoek 
uit rond internationaal ondernemen en loopt een buitenlandse 
stage in een land naar keuze, waar ook ter wereld! En wat 
met je talenkennis, zal je denken. Die spijker je bij door twee 
extra taalvakken naar keuze op te nemen: Frans, Spaans, Duits, 
Chinees, Arabisch, Russisch … The choice is yours!
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

Het studieprogramma wordt aangepast aan de hand van ontwikkelingen in de 
internationale ondernemingswereld en nieuwe onderwijsvormen. Ontdek de 
aangepaste opleiding op thomasmore.be.

*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3
BEDRIJFSMANAGEMENT 36 27 12
Professionele communicatie 3
Personal development 3
Digital toolkit 3
Business analytics 3
Business fundamentals 6
Marketing fundamentals 3
Economie 3
Recht en ondernemen 3
Supply chain fundamentals 3
Financieel management 6
Project management lab 3
Management skills 3
Kostprijs en budgettering 6
Business fundamental cases 3
Sales 1: commerciële vaardigheden 3
Enterpreneurial management 6
Business intelligence fundamentals 3
Portfolio en ethiek 3
Human resource management 3

Enterprise resource planning 3

Customer relationship management 3
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 12 21 42
Internationale handel 3

Asian business topics 3

Emerging markets 1: LatinAmerica 3

Intercultural communication 3

Emerging markets 2: Eastern Europe  
and Russia 3

Internationale marketing 3

International project 3

Practice enterprise lab 6
International macroeconomic topics 1 3
International macroeconomic topics 2 3

Ecommerce en social media 3

Buitenlandse stage 24
Sales 2: account management 3
Bachelorproef of practice enterprise 6
Regionale focus 6

 FASE 1 2 3
TAALKEUZE 12 12 3
Keuzetaal (module 1) 6
Keuzetaal (module 2) 6
Keuzetaal (module 3) 6
Keuzetaal (module 4) 6
Keuzetaal (module 5) 3
KEUZEVAKKEN (MINIMUM 1) 3
Principes boekhouden 3
Analyse van de jaarrekening 3

Global Consumer Trends 3

Intercultural Communication 3

Intercultural Insights Asia:  
West meets East 3

IN DE PRAKTIJK

INTERNATIONAAL

We werken samen met  
deze straffe partners:640 

stageuren  
per student

Fase 2: 

40% 
studenten naar 
het buitenland

Fase 3: 

100% 
studenten naar 
het buitenland
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Jij bent geboeid door wereldwijde goederen
stromen en je houdt van uitdagingen met een 
internationale dimensie. 

Je bent klantgericht en maakt een punt van 
efficiënt organiseren. Ook verandering schrikt 
jou niet af, integendeel!

In het eerste semester krijg je samen met de andere studenten 
Bedrijfsmanagement een stevige bedrijfseconomische basis 
mee. Vanaf semester 2 duiken we in de logistieke wereld. Je 
krijgt inzicht in de organisatie van distributiecentra, warehou
ses, transport, internationale handel met import & export en 
je ontdekt de laatste innovatieve trends in transport en supply 
chain management. Je vervolmaakt ook je softwareskills, die 
standaard zijn in de digitale wereld van vandaag.

De logistieke sector is per definitie internationaal. Je krijgt dan 
ook tal van kansen om een internationaal elan aan je opleiding 
te geven: een reis met een bezoek aan wereldspelers en gere
nommeerde innovatiecentra, deelname aan een internationaal 
project in Heidelberg of Helsinki, een buitenlandse stage … Of 
kies jij voor een Erasmusuitwisseling? Hello world, this is me!

Jouw stage van 13 weken in binnen of buitenland vormt niet 
enkel de kroon op je diploma, maar is ook de opstap naar het 
echte bedrijfsleven. Je toekomst is trouwens verzekerd, want 
de vraag naar logistieke specialisten is groter dan het aanbod. 
Dankzij je skills, praktijkervaring én kennis van de internatio
nale handel ligt de wereld voor je open! De kickoff van een 
gegarandeerd boeiende carrière.

 Geel

Contact
Danny Weckhuysen
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)476 77 92 73
danny.weckhuysen@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/balmg.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

Logistiek Management

• transportcoördinator
• operations manager
• warehouse supervisor
• accountmanager 

expeditie
• supply chain analyst

• customer service 
specialist

• junior supply chain & 
logistics consultant

• logistiek manager

DE JOB VAN JE LEVEN

YOUR PERSONAL CHOICE

We geven je de ruimte om naast het vastgelegde 
parcours je eigen accenten aan de opleiding te geven. 
Je kiest zelf aan welke bedrijfsprojecten je deelneemt, 
waar je stage zal lopen en je vult een deel van je 
opleiding in met specialisatievakken naar keuze. 
Is België jou te klein? Dan kun je deelnemen aan 
internationale projecten, stage lopen in het buitenland 
of op Erasmus gaan. De wereld ligt aan je voeten!

LOGISTIEK WERKT! PRACTICE MAKES PERFECT

Praktijkervaring vinden we ontzettend belangrijk en 
vormt de rode draad doorheen de opleiding: vanaf 
dag één kun jij je verwachten aan gastcolleges, 
bedrijfsbezoeken, cases en consultancyopdrachten 
door en voor onze partnerbedrijven.  
Logistieke professionals coachen je en dagen je uit 
om outside the box te denken en slimme oplossingen 
aan te bieden voor real life bedrijfsvraagstukken: 
kiezen we voor een eigen warehouse? Wie wordt 
onze transportpartner? Wat zijn de gevolgen? Maak 
tijdens het studeren al het verschil!

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Logistiek Management
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

LOGISTIEK & INTERNATIONALE HANDEL 13 30 13
Logistiek en transport 4    
Logistieke trends 3    
Economische aardrijkskunde 3    
Internationale handel 3 4  
BTW, douane en accijnswetgeving   4 3
Warehouse management   4  
Distributie en voorraadbeheer   4  
Wegvervoer   3  
Maritiem vervoer en binnenvaart   4  
Lucht en spoorvervoer   4  
Transportverzekering   3  
Transportmanagement     5
Supply chain management     5
LOGISTIEKE SOFTWARE 7
ERP in logistiek   4  
Excel in logistiek   3  
@WORK 5 4 28
Cases logistiek management 5    
Logistiek consulting   4  
Ondernemend project     5
(Internationale) stage     20
Bachelorproef     3
BUSINESS & MANAGEMENT 24 6 6
Introductie business management 6    
ICT en digital skills 4    
Inleiding boekhouden 3    
Economisch beleid 5    
Financieel beleid 3    
Recht en ondernemen 3    
Financieel management   3  
Zelfstandig ondernemen   3  
Strategisch management     3
RZL     3
COMMUNICATION & MANAGEMENT SKILLS 16 15 7
21st century skills 1 2  
Zakelijke communicatie 3 3  
Commerciële vaardigheden     3
Internationale talen Engels 6 5 2
Internationale talen Frans 6 5 2
KEUZEPAKKET 6
Minors: Internationale projecten, Immobiliën, 
Sales, HRM, Bank en beurs, Duits, Ecommerce 
of vrije keuze binnen Business fase 2 of 3

    6

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

“ LOGISTIEK WERKT!” 

Guylian Rosiers,  
student Logistiek Management

 TRAP HET 
 ACADEMIEJAAR AF 
 MET BASECAMP 

 COACHING 
 IN DE PRAKTIJK 

BE CHALLENGED

Hou je ervan om uitgedaagd te wor
den? Wil je meer uit je studie en jezelf 
halen? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je samen met 
studenten uit andere opleidingen 
reallife opdrachten aanpakken? Meet ICE Cube!

Visit us @ICEcube 
 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE
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INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP PROJECT

DUBAI EXPO 2020 | Thema’s: Innovation, 
Sustainability, Business
• Fase 2 | In het innovation lab organiseer je 

samen met je medestudenten een entrepreneur
shipevent om jullie baanbrekende ideeën voor te 
stellen aan mogelijke investeerders. 

• Fase 3 | International entrepreneurship project.  
Vorig academiejaar trokken we naar Dubai voor 
‘Youthopia‘ een entrepreneurial business game 
met studententeams van over heel de wereld. Dit 
academiejaar gaan we naar Dubai EXPO 2020. 
Je doet je opdrachten ter plaatse op de Expo! 

 Mechelen

Contact
Peter Verspecht
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)472 18 39 59
peter.verspecht@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/balmm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Logistiek Management

• logistiek manager
• implementation & 

projectmanager
• warehouse manager
• transportmanager / 

expediteur 

• operations manager 
• production manager 
• ecommerce & 

omnichannel manager
• zelfstandig 

ondernemer

DE JOB VAN JE LEVEN

UNIEK OPLEIDINGSCONCEPT 
COURSES @ WORK

Jij voelt je als een vis in het water in de wereld 
van de logistiek die continu verandert en 
razendsnel evolueert. Je wil je dan ook graag 
ontwikkelen tot de logistieke expert die voluit 
voor innovatie en duurzame oplossingen gaat. 

Je bent communicatief, klantgericht en behoudt graag het 
overzicht, waardoor je anderen perfect kunt aansturen. Kortom, 
ondernemerschap zit in je bloed. Smeer je benen al maar in! 
Vlaanderen ligt immers midden in het centrum van de 
Europese logistieke handel. 

Verwacht je aan een stevige bedrijfseconomische basis, want de 
toppers van de toekomst hebben goede digitale, data manage
ment, project management en consultancy skills. Daarnaast leer 
je de volledige distributieketen en alle transportmodi kennen: 
over de weg, het spoor, het water of door de lucht. Je verwerft 
inzicht in de organisatie van distributiecentra, multimodal 
transport, supply chain management en import en export
technieken. Voor elke supply chain kies jij o.a. met behulp van 
gespecialiseerde software de meest efficiënte oplossing. 

Bedrijfsprojecten trainen je management skills en laten je 
vlot samenwerken met andere studenten. In fase 3 ga je volle 
bak voor praktijk en breng je meer dan 50% van je tijd in het 
werkveld door. De ideale manier om je opgedane kennis te 
toetsen aan de werkelijkheid. Je rondt je studie af met een 
lange stage in binnen of buitenland. We bieden je tal van 
mogelijkheden voor topstageplaatsen kortbij, in Europa, maar 
ook ver daarbuiten! The world is yours!

JUST DO IT!

Praktijk is de rode draad in de opleiding, met 
bedrijfsbezoeken, gastcolleges door sprekers uit 
het werkveld, leerrijke projecten en als kroon op 
het werk je stage. De logistieke vakken krijg je van 
ervaren professionals uit de bedrijfswereld. We 
leren je goed en klantgericht communiceren, en dat 
in meerdere talen. Naast Nederlands speelt Engels 
de hoofdrol. Je derde taal kies je zelf: Spaans, 
Frans, Duits of Chinees. 

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Logistiek Management
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Business & marketing fundamentals 6
Economie 3
Internationale handel 3
Recht & ondernemen 3
Professionele communicatie 3
Personal development 3
Entrepreneurial fundamentals 3
Digital toolkit 3
Business intelligence 3 3
Business analytics 3
Transporteconomie & modaliteiten 3
Inleiding SCM & ecommerce 6
Digital & logistics 3
Sales 3 3
Engels & worldlanguage (FR, DE, ES, CHI) 12 6
Introductie financieel management & cases 6
Ebusiness & project management lab 6
Management skills 3
Innovation lab 3
Supply chain management & green logistics 6
Transportverzekering 3
Douane, accijnswetgeving & BTW 5
Transportmodi 13
Human resources management 3
English for business & logistics  3
Bedrijfsprocessen & ERP 6
Entrepreneurship international project 3
Beroepsethiek & portfolio 3
Logistieke planning & optimalisatie 3
Luchtvrachtprocessen & tarificatie 6
Supply chain management @ warehouse 6
Bachelorproef 9
Stage 21

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

FUTUREPROOF 

We kiezen voor nieuwe 
werkvormen en spelen 
continu in op nieuwe trends 
in de logistiek: ecommerce 
logistics, modal shift, 
stadsdistributie, supply chain 
management, green logistics 
en duurzaam ondernemen, 
omnichannel logistics, 
3D printing, drone delivery, 
voice & vision picking ...

LEARN AND WORK ON THE SPOT

Een groot deel van je opleiding krijg je ter plaatse.  
Daar waar logistiek management dagelijkse praktijk is: 
in luchthavens, zeehavens, magazijnen, distributiecentra, 
gerenommeerde multinationale bedrijven …

THE WAR ON TALENT IS OPEN

We stemmen de inhoud van de opleiding rechtstreeks 
af met de bedrijfswereld. Hierdoor beschik jij perfect 
over de skills waarnaar bedrijven op zoek zijn. De war on 
talent woedt dan ook voor deze fel gegeerde profielen 
in de logistieke wereld, maar ook bij veel multinationals 
daarbuiten. Zet je al maar schrap, want jij bent zeker van 
een job in de meest innovatieve sectoren!

STRAFFE PARTNERS 
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 Geel

Als marketeertobe wil je graag nieuwe 
ideeën lanceren en merken en producten slim 
in de markt zetten. Je bent ondernemend en 
communicatief, je hebt commerciële feeling en 
je beschikt over een flinke dosis creatief talent.
We starten met een gemeenschappelijk eerste semester, 
waarin je algemene bedrijfseconomische kennis opbouwt. 
Vanaf semester 2 krijg je een stevige basis marketing. We 
dompelen je onder in de praktijk: je gaat op bedrijfsbezoek 
en op Retail Tour, je volgt workshops en je scherpt je grafische 
en  copywriting skills aan.

In fase 2 specialiseer je je verder als marketeer. Ook hier 
vormt praktijk de rode draad. Zo steek je de handen uit de 
mouwen bij een marketingcommunicatieproject en ga je 
op stap met een vertegenwoordiger tijdens je meeloop
stage sales. Je volgt de Digital Masters Academy, waarbij 
Googleexperts je onderdompelen in de wereld van SEO, 
SEA … Behaal tijdens je opleiding de Google Analytics & 
Adwordscertificaten, een mooie troef op je cv!

In fase 3 word je een strategisch denkende marketing expert. 
‘Hot topics’ zoals customer experience management, sensory 
branding en conversation management maken deel uit van 
je programma, zodat je helemaal mee bent met de nieuwste 
trends. De link met de praktijk is ook in deze fase nooit 
ver weg: je voert enkele ambitieuze projecten uit, bezoekt 
beurzen en neemt deel aan netwerkevents. Je maakt je klaar 
voor je bedrijfsstage: dé uitgelezen kans om jezelf te bewijzen 
als future proof marketeer!

Marketing

VEROVER DE MARKT

Contact
Sabine Vermuyten
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
sabine.vermuyten@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• online marketeer
• sales representative
• product manager
• brand manager

• marketing manager
• account manager
• marketing analyst
• marketing consultant

DE JOB VAN JE LEVEN

UITDAGENDE BEDRIJFSPROJECTEN

Projecten voor echte bedrijven vormen de rode 
draad doorheen je opleiding. 

• In fase 1 start je met kleinere opdrachten, zoals 
het uitwerken van social media posts.

• In fase 2 en 3 zijn het echte kleppers: zo voer je 
een groot marktonderzoeksproject uit, lanceer je 
je eigen digitale marketingcampagne en werk je 
aan een ambitieus ondernemend bedrijfsproject. 
Geen fictieve cases, maar reallife!

KLEUR JE OPLEIDING ZELF IN

We geven je als student de ruimte om naast het 
vastgelegde parcours je eigen accenten te leggen. 
Stel je eigen keuzepakket samen, kies voor die 
bedrijfsprojecten die jou het meest aanspreken en 
ga voluit voor je droomstageplek.

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bamktg.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
  fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Marketing
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

MARKETING MANAGEMENT 11 13 15
Inleiding marketing 4
Grafisch design 4
Copywriting & creativity 3
Marketingcommunicatie 4
Branding & storytelling 3
Digital marketing 3
Digital Masters Academy  
(i.s.m. Google en Bloovi Me) 3

Internationaal ondernemen 4
Business marketing 4
Conversation management 3
Customer experience management 3
Marketing business game 1
MARKETING ANALYSIS 3 8
Consumentenpsychologie 3
Marktonderzoek 4
ICT in marktonderzoek 4
COMMERCIAL SKILLS 9 3
Commerciële vaardigheden 5
Marketing & sales support 4
Relatie en salesmanagement 3
BUSINESS & MANAGEMENT 24 10 6
Business management introduction 6
ICT & new digital skills 4
Inleiding boekhouden 3
Economisch beleid 5
Financieel beleid 3
Recht & ondernemen 3
Supply chain management 4
Cost accounting 3
Zelfstandig ondernemen 3
Strategisch management 3
RZL 3
@WORK 5 7 28
21st century skills 1 2
Cases marketing 4
Project marketing 5
Ondernemend project 5
Bachelorproef 3
(Internationale) stage 20
COMMUNICATIE 15 13 4
Zakelijke  communicatie 3 3
Business English 6 5 2
Le français des affaires 6 5 2
KEUZEPAKKET 3 3
Vrije studieruimte binnen Bedrijfsmanagement 
fase 2 of 3 3 3

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

 TRAP HET 
 ACADEMIEJAAR AF 
 MET BASECAMP 

 JE GAAT BACKSTAGE  
 BIJ BEDRIJVEN 

Via de bedrijvenroadtrip
leer je de jobs in sales 
en marketing kennen!

 NIEUW  
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 Mechelen

Marketeers kun je niet vervangen door robots. 
Hou je van uitdagingen en ben je op zoek naar 
een opleiding met ‘pit’? Marketing biedt je een 
veelzijdige opleiding waardoor je breed inzetbaar 
bent. Strategisch en creatief denken zal niet snel 
door een robot gebeuren!

Onze opleiding stoomt je klaar voor deze uitdagende job! Op 
het programma? Een veelzijdige mix van communicatieve, 
digitale en creatieve vakken. Je verdiept je in hoe consumenten 
denken en hoe je de dromen van mensen vertaalt in reële 
producten en diensten. Je gaat op zoek naar de behoeften 
van klanten en je leert ze interpreteren. Want hoe meer je 
weet over je klant, hoe relevanter je je boodschap kunt maken. 
Naast inzicht in de markt en strategie hebben we ook oog voor 
het creatieve aspect van de job: copywriting, graphic design, 
storytelling, video, webshop … 

Je wordt dé marketeer van de toekomst, thuis in de nieuwste 
marketingtrends en technieken: digital marketing, content 
marketing, influencer marketing, experience marketing, brand 
activation …

Dankzij bedrijfsbezoeken en reallife projecten doe je massa’s 
praktijkervaring op en leg je contacten met professionals. 
Regelmatig nodigen we vakspecialisten uit, topdogs uit het 
bedrijfsleven die hun tips en trics met je delen. Zij begeleiden 
en coachen je bij praktijkopdrachten. Als kers op de taart ga je 
in fase 3 voluit voor praktijk met een intensieve bedrijfsstage 
van 14 weken in binnen of buitenland!

Marketing

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Marketing

FUTUREPROOF MARKETING 2.0 

Contact
Lieve Plasqui
Coördinator
+ 32 (0)15 68 88 24
lieve.plasqui@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• digital marketeer
• ecommerce manager
• brand/product/trade 

marketing manager
• communicatie

medewerker
• marktonderzoeker

• marketing consultant
• commercieel  

medewerker
• sales representative
• account manager
• ondernemer/ 

bedrijfsleider

DE JOB VAN JE LEVEN

GO INTERNATIONAL

Twee buitenlandse trips laten je kennismaken met 
nieuwe culturen en horizonten:
• in fase 2 dompelt een superleuke groepsreis je 

onder in internationale marketing,
• in fase 3 trekken we naar Parijs, waar je een 

succesvol evenement in het buitenland leert 
organiseren. 

Kriebelt het om voor langere tijd je koffers te 
pakken? Ga dan een semester in het buiten land 
 studeren. Je verruimt je blik en komt met een pak 
extra (levens)ervaring naar huis! Wie wil, kan in fase 
3 ook z’n stage in het buitenland volgen.

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bamktm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

JOBZEKERHEID TROEF!

Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar slimme en 
gedreven marketeers. Wij bieden je alle troeven 
om te schitteren in je job: inzicht in de markt en in 
klantenbehoeften, commerciële flair, communicatie
vaardigheden, management skills en kennis van de 
allernieuwste digitale marketing technieken.
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

MARKETING 18 30 24

Principes van de marketing 6

Digital marketing fundamentals 3

Copywriting 3

Sales 1: commerciële vaardigheden 3

Marktonderzoek 1: probleemstelling & 
ontwerp

3

Marktonderzoek 2: analyse en rapportering 6

Kostprijs & budgettering 6

Graphic design 3

Consumentengedrag 3

Marketingcommunicatie 6

International marketing 3

Social media en contentmarketing 3

Digital master academy 6

CRM 3

Digital analytics and dashboards 3

Motion design 3

Webshop 3

Supply chain fundamentals 3

Evénements 3

BUSINESS & MANAGEMENT 12 3 0

Business fundamentals 3

Introductie tot financieel management 3

Economie 3

Inleiding recht 3

Human resources management 3

DATA INTELLIGENCE 9 0 3

Business analytics 3

Business inteligence fundamentals 3

Digital toolkit 3

Business intelligence marketing 3

COMMUNICATION SKILLS 12 12 3

Le français commercial 6 6 3

Business English 6 6

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 6 6 3

Personal development 3

Professionele communicatie 3

Management skills  projectmanagement lab 6

Portfolio 3

@WORK 3 6 27

Business fundamentals cases 3

Practice enterprise lab 6

Bachelorproef of Practice enterprise 9

Stage 18

KEUZE 0 3 3

Digital marketing 

Event

Sales

 FASE 1 2 3

EN … ACTIE!
In fase 1 leer je tijdens het  business 
game een onderneming  managen. 
In fase 2 werk je voor een externe 
opdrachtgever een klassikaal onder
zoeksproject uit. In de laatste fase werk 
je in practice enterprise voor een reële 
opdrachtgever. Bye, bye classroom … 
de boardroom is nu je werkterrein.

PERSONAL DEVELOPMENT
Al van bij de start van je 
opleiding krijg je inzicht in 
wie je bent, waar je naartoe 
wil en hoe anderen jou zien. 
We stomen je klaar tot een 
professional die stevig in zijn 
schoenen staat.

STRAFFE BEDRIJFSPARTNERS
Onze ‘Partners in Education’ zijn nauw 
betrokken bij de opleiding. Zij delen  
hun expertise, coachen en challengen  
jou, en laten je waardevolle praktijk
ervaring  opdoen. Hun naam en faam  
staat  bovendien leuk op je cv!

• Cummins
• Feeling
• Flair
• KV Mechelen
• Medialaan

• RTV
• Studio 100
• Telenet
• Voka Mechelen

KEUZETRAJECTEN
Wil je je graag specialiseren binnen 
 Marketing? Kies dan voor een van 
onze twee nieuwe keuze trajecten:

• Sportmarketing
• Store Management

 NIEUW  



 Geel

KLEUR JE OPLEIDING ZELF IN

Contact
Daisy Vanvelthoven
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
daisy.vanvelthoven@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Rechtspraktijk

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Rechtspraktijk

• advocaten, notarissen 
en gerechtsdeur
waarders

• griffies van rechtban
ken of gevangenissen

• administratie van het 
Parket van de Procu
reur des Konings

• consultancybedrijven 
• vastgoedsector

• juridische diensten of 
personeelsdiensten van 
grote ondernemingen 

• verzekeringsmaat
schappijen en banken

• vakbonden en sociale 
secretariaten

• diensten burgerzaken 
en ruimtelijke ordening 
in de gemeenten

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

VANAF DE START MET DE BLIK  
OP HET WERKVELD

In de eerste fase verken je het toekomstige werk
veld. Je woont zittingen bij in de rechtbank, brengt 
een bezoek aan de gevangenis en je leert uit eerste 
hand van onze topgastsprekers uit het werkveld: een 
gerechtsdeurwaarder, notaris, onderzoeksrechter … 
Tijdens een meeloopstage in de tweede fase leer je 
al meteen het echte werk kennen en ervaar je het 
reilen en zeilen van de juridische wereld. Je rondt je 
opleiding af met een intensieve stage van 13 weken.

SPECIALISATIE OP MAAT

One size fits all? Niet bij ons! In een gemeenschap
pelijk eerste semester schetsen we het ruimere 
bedrijfsmanagementplaatje. Daarna kies jij je 
specialisatie zodat je je eigen accenten kan leggen. 
Je kleurt je opleiding zelf in dankzij levensechte 
projecten én voldoende keuzevrijheid.

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/barp.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

Je bent gebeten door recht en werkt graag 
met mensen

De juridische wereld is boeiend maar complex, en voortdu
rend in beweging. Mensen zijn steeds mondiger en zoeken 
sneller rechtshulp, bedrijven willen het neusje van de zalm 
op juridisch gebied. Word jij die professional die klaarheid 
brengt in het juridische kluwen? 

Als paralegal weet je van aanpakken en bijt je je vast  
in juridische issues. Je houdt van logisch redeneren,  
communiceren en overtuigen op de juiste gronden. Je  
wilt mensen en bedrijven advies geven en hen helpen om 
juridische problemen op te lossen. En last but not least:  
je hebt oog voor de kleine lettertjes. Herken jij je in dit 
profiel? Dan is Rechtspraktijk de geknipte afstudeerrichting 
voor jou!

Je leert de beginselen van alle rechtstakken. Wetgeving, 
rechtsleer en rechtspraak hebben voor jou geen geheimen 
meer. Aan de hand van concrete casussen leer je juridische 
problemen analyseren en oplossen. Stap voor stap ontdek 
je het rechtskundig landschap: je doet research, verricht 
voorbereidend werk, stelt juridische documenten op en 
verleent advies.

We stimuleren je om je netwerk te ontwikkelen en wakkeren 
je ondernemerszin aan. Meer zelfs: wil je echt de stap naar 
het ondernemerschap zetten? Dan krijg je in onze starters
service alle kansen en ondersteuning.
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

RECHT      
Personen en familierecht, huwelijksvermogens
recht en erfrecht 5    

Staats en Europees recht 4    
Privacy en beroepsethiek  3  
Verbintenissenrecht   4  
Bijzondere overeenkomsten   5  
Arbeidsrecht   5  
Gerechtelijk privaatrecht   5  
Sociaal zekerheidsrecht   5  
Inleiding criminologie   3 
Economisch en vennootschapsrecht     4
Zakenrecht     4
Strafrecht en strafvordering     5
Administratief recht     4
Alternatieve geschillenbeslechting     3
TAKS & INSURANCE      
Zaakverzekeringen 4    
Aansprakelijkheidsrecht  en verzekeringen   5  
Personenverzekeringen   4  
Personenbelasting   3  
Lokale belastingen, erf en registratiebelasting   3  
BUSINESS & MANAGEMENT      
Introductie business management 6    

21st century management skills 1 1

Inleiding boekhouden 3    
ICT & digital skills 4    
Economisch beleid 5    
Recht en ondernemen 3    
@WORK      
Cases rechtspraktijk 4    
Juridische heuristiek en vaardigheden   4  
Juridische praktijk: kennismaking werkveld   1  
21st century management skills 2   2  
Ondernemend project     5
Bachelorproef     3
(Internationale) stage     20
COMMUNICATIE & MANAGEMENT SKILLS      
Zakelijke communicatie 3 3  
Business English 6 5 2
Le français des affaires 6 5 2
KEUZEVAKKEN     6
RZL     3 

*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.

 BASECAMP IS DÉ AFTRAP 
 VAN HET ACADEMIEJAAR 

OPSTAP NAAR EEN MASTERDIPLOMA
Wil je nadien doorstromen naar de  
opleiding Master in de Rechten?  
Tijdens je bacherlorstudies bieden we je 
de kans om al een aantal vakken uit het 
universitair schakelprogramma op te nemen.

 WORK IN  
 PROGRESS 

BE CHALLENGED
Hou je ervan om uitgedaagd te wor
den? Wil je meer uit je studie en jezelf 
halen? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je samen met 
studenten uit andere opleidingen 
reallife opdrachten aanpakken? Meet ICE Cube!

Visit us @ICEcube 
 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE
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 Mechelen

Supply Chain Management

Contact
Peter Verspecht
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)472 18 39 59
peter.verspecht@thomasmore.be

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• implementation & 
project manager 

• supply chain manager
• optimisation project 

consultant
• warehouse consultant 

• supply, operations & 
design

• ecommerce & omni
channel manager

• junior engineer
• zelfstandig ondernemer

DE JOB VAN JE LEVEN

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP PROJECT

DUBAI EXPO 2020 | Thema’s: Innovation,  
Sustainability, Business
• Fase 2 | In het innovation lab organiseer je 

samen met je medestudenten een entrepreneur
shipevent om jullie baanbrekende ideeën voor te 
stellen aan mogelijke investeerders. 

• Fase 3 | International entrepreneurship project.  
Vorig academiejaar trokken we naar Dubai voor 
‘Youthopia‘ een entrepreneurial business game 
met studententeams van over heel de wereld. Dit 
academiejaar gaan we naar Dubai EXPO 2020. 
Je doet je opdrachten ter plaatse op de Expo! 

JUST DO IT!

Praktijk is de rode draad in de opleiding, met 
bedrijfsbezoeken, gastcolleges door sprekers uit 
het werkveld, leerrijke projecten en als kroon op het 
werk je stage. Je krijgt de supply chain en logistieke 
vakken van ervaren professionals uit de bedrijfs
wereld. We leren je goed en klantgericht communi
ceren, en dat in meerdere talen. Naast Nederlands 
speelt Engels de hoofdrol. Je derde taal kies je 
zelf: Spaans, Frans, Duits of Chinees. !

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/basucm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

NIEUWE EN UNIEKE OPLEIDING

Processen en projecten in bedrijven analyseren, 
optimaliseren en implementeren. Op een duur
zame en innovatieve manier. Daar wil jij voor 
gaan. Jij wil daarnaast ook graag aan de slag 
met data, het nieuwe goud voor organisaties.

Supply chain management is het coördineren, integreren en 
optimaliseren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten 
van goederen en diensten vanaf de leverancier over groot en 
kleinhandel tot aan de klant of eindconsument. En daar wil jij 
graag een bepalende schakel in zijn.

Verwacht je aan een stevige bedrijfseconomische basis, want 
de toppers van de toekomst hebben goede digitale, project 
management & consultancy skills. Ook data management 
komt uitgebreid aan bod waardoor KPI en dashboards geen 
geheimen meer voor je hebben. Verder focussen we op 
design, op de verschillende transportmodi en op de ganse 
productie en distributieketen in de huidige digitale wereld 
waar ecommerce centraal staat. Maar ook augmented 
& virtual realitytoepassingen, de impact van artificiële 
intelligentie en blockchain komen aan de beurt.

Bedrijfsprojecten trainen je management skills en maken dat 
je een echte teamplayer wordt. In fase 3 ga je volle bak voor 
praktijk en breng je meer dan 50% van je tijd in het werkveld 
door. Dé manier om je verworven kennis te toetsen aan de 
realiteit. Je rondt je studie af met een stage in binnen of 
buitenland. Je kan kiezen uit tal van topstageplaatsen in 
België, Europa of ver daarbuiten! Hello world, this is me!

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Logistiek Management › keuzetraject Supply Chain Management
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 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Business & marketing fundamentals 6
Economie 3
Internationale handel 3
Recht & ondernemen 3
Professionele communicatie 3
Personal development 3
Entrepreneurial  fundamentals 3
Digital toolkit 3
Business intelligence fundamentals 3
Business intelligence advanced 3 3
Business analytics 3
Transporteconomie & modaliteiten 3
Inleiding SCM & ecommerce 6
Duurzaam ondernemen 3
Datamanagement 3 3
Engels & worldlanguage (FR, DE, ES, CHI) 12 6
Introductie financieel management & cases 3
Ebusiness & project management lab 6
Management skills 3
Innovation lab 3
Supply chain management & green logistics 9
Douane, accijnswetgeving & BTW 5
KPI & dashboards 3
Visuality management 3
Luchtvracht @ Luchthaven Brucargo 3
Maritiem @ haven Antwerpen  4
Security management 3
Supply chain design 3 3
English for business & logistics  3
Bedrijfsprocessen & ERP 6
Entrepreneurship international project 3
Urban & waste logistics 6
VIL cases 3
Logistieke planning & optimalisatie 3
Supply chain management @ warehouse 6
Bachelorproef 9
Stage 21

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

LEARN AND WORK ON THE SPOT

Dankzij ons uniek opleidingsconcept krijg je een 
deel van je opleiding ter plaatse. Daar waar logistiek 
en supply chain management dagelijkse praktijk zijn: 
in warehouses, consultancybedrijven, lucht en 
zeehavens …

FUTUREPROOF 

We kiezen voor nieuwe werkvormen en spelen continu 
in op trends in de logistiek: ecommerce logistics, modal 
shift, stadsdistributie, supply chain management, green 
logistics en duurzaam ondernemen, omnichannel logistics, 
3D printing, drone delivery, voice & vision picking ...

STRAFFE PARTNERS 
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UNIEKE OPLEIDING MET SNELLE 
CARRIÈREMOGELIJKHEDEN

Contact
Tessa Vervecken
Trajectcoördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
tessa.vervecken@thomasmore.be

Je staat te popelen om als ondernemer en 
people manager aan de slag te gaan in een 
gevarieerde handsonjob. 

Jij bent zelfstandig en klantgericht, hebt lef en visie.  
Ondernemen is je tweede natuur en je bent gebeten door  
marketing en sales. Nieuwe trends pik je snel op en wil je 
creatief vertalen in de beleving van consumenten. Organiseren, 
leidinggeven en motiveren zijn jouw ding. Evenals een onder
neming online lanceren, digitale snufjes inzetten en sales
technieken toepassen in een wereld waarin ecommerce  
en etailing steeds belangrijker worden. Klaar voor een boeiende 
toekomst in een sector met massa’s doorgroeimogelijkheden? 
Dan is (r)etailmanagement iets voor jou!

Je opleiding biedt je een flinke dosis management en marketing 
skills om van je onderneming een succes te maken. We focussen 
op nieuwe werkvormen en trends: ecommerce, experience 
marketing, virtual shopping, cocommerce, instore marketing, 
brand activation … Het ecommerce verhaal wordt onder meer 
mee vormgegeven door Google. Doen is ons motto, met 
bedrijfsbezoeken en gastcolleges van bekende retailers. Je lost 
case studies op, werkt aan projecten voor retailers en sluit je 
opleiding af met een volledig semester stage.

One size fits all? Niet bij ons! In een gemeenschappelijk eerste 
semester schetsen we het ruimere bedrijfsmanagementplaatje. 
Daarna kies jij je specialisatie zodat je je eigen accenten kan leg
gen. We stimuleren je om je netwerk te ontwikkelen en wakkeren 
je ondernemerszin aan. Meer zelfs: wil je echt de stap zetten? 
Dan krijg je in onze startersservice alle kansen en ondersteuning.

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Winkel- en Retailmanagement

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Winkel- en Retailmanagement

• shop manager in grote winkelketens, kmo’s of 
webshops

• commerciële creatieveling
• sales of marketingmanager
• people manager in een HRdienst
• leidinggevende in een commerciële omgeving
• zelfstandige in je eigen onderneming of webshop
• onderhandelaar in aan en verkoopafdelingen

DE JOB VAN JE LEVEN

TOPSTAGEPLAATSEN EN -PROJECTEN

Onze studenten realiseerden mee de vergroting van 
een Decathlon vestiging, tekenden het commercieel 
beleid uit van MediaMarkt, en adviseerden de 
regiomanager van OKay op het vlak van klantencom
municatie. Dankzij onze topstageplaatsen in binnen en 
buitenland leer je van de beste: Cool Blue, Colruyt, 
Decathlon, Bestseller, H&M, Hema, Schoenen Torfs, 
ZEB, C&A, Retailconcepts (Malta), Hamley’s (Londen) …

DEZE OUD-STUDENTEN DEDEN HET JE VOOR!

• Jonas (2016) is winkeldirecteur bij Colruyt;
• Guillian (2016) is afdelingsverantwoordelijke bij 

H&M en coacht 15 medewerkers;
• Sander (2016) runt een eigen eventbureau en ook  

Julie (2017) is ondernemer in een eigen fashion store;
• Lisa (2014) is aankoopmanager bij ZEB;
• Tom (2013) is regiomanager bij Thema Fashion en 

stuurt 10 winkels aan;
• Inès (2018) studeerde haar laatste semester in 

Curaçao en vervolgde haar buitenlands avontuur 
op het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bawrm.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

 Geel
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PEOPLE MANAGEMENT 

Personeelsbeleid 3

Human resources management 6
People management @ retail 5
Arbeidsrecht @ retail 3

ECOMMERCE & RETAIL

Digital marketing & grafisch design 3

Digital masters academy by Google 3
Ecommerce 3
Supply chain management voor (r)etailers 4
(R)etail wetgeving 4
Inkoopmanagement 3

Instore communication & shop design 3

SALES & MARKETING

(R)etailmarketing 3

Consumentenpsychologie 3

Marktonderzoek @ retail 4

(R)etailmanagement & trends 5

Commercial skills 4
Relatie en salesmanagement 3
Customer experience management 3
BUSINESS & MANAGEMENT

Business management introduction 6

ICT & new digital skills 4

Boekhouden basics 3

Economisch beleid 5

Financieel beleid 3

Recht en ondernemen 3

Financieel management 3

Zelfstandig ondernemen 3
Strategisch management 3
@WORK

Cases (r)etailmanagement 5

Project (r)etailmanagement 5
Ondernemend project 5
Bachelorproef 3
(Inter)nationale stage 20
COMMUNICATION & MANAGEMENT SKILLS

Zakelijke communicatie 3 3
Business English 6 5 2
Français des affaires 6 5 2
21st century management skills 1 2
Business ethics 3
KEUZEPAKKET
Zelf in te vullen: 2 vakken naar keuze, een korte 
internationale uitwisseling of  een extra stage 3 3

 fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

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

VERKORT TRAJECT  
WINKEL- & RETAILMANAGEMENT
Ben je afgestudeerd als bachelor of master? Dan heb je 
sowieso recht op vrijstellingen. Afhankelijk van je studie
richting behaal je dan in 1 of 2 jaar je diploma Winkel en 
Retailmanagement.

Ben je afgestudeerd als graduaat Winkelmanagement? 
Dan kun je instappen in het verkort traject van 90 studie
punten en behaal je je diploma Winkel en Retailmanage
ment in anderhalf jaar.

GO INTERNATIONAL
Sterk internationaal getint met stageplaatsen in Curaçao, 
China, Cyprus, Londen, Finland, Malta, Frankrijk, New York, 
Spanje, ZuidAfrika ... Of je derde jaar in het buitenland 
afleggen? Dat kan! Bijvoorbeeld in Aruba, Curaçao, Parijs 
of Spanje.

BE CHALLENGED
Hou je ervan om uitgedaagd te wor
den? Wil je meer uit je studie en jezelf 
halen? Ben je kritisch ingesteld, creatief 
en ondernemend? Wil je samen met 
studenten uit andere opleidingen 
reallife opdrachten aanpakken? Meet ICE Cube!

Visit us @ICEcube 
 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE
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Professionele bachelor

Office Management

1 DIPLOMA
10 ERVARINGEN OP JE CV
100 KEUZEMOGELIJKHEDEN

Events organiseren? Communicatie creëren en vormgeven voor 
online of offlinekanalen? People manager voor medewerkers 
of voor klanten? In de medische sector misschien? Veel 
vreemde talen of wat minder? Vertalen of talen combineren 
met kennis van culturen in verschillende delen van de wereld? 
De keuze is aan jou!

Zowel in Geel als in Mechelen kies je uit een ruim aanbod het 
traject dat het meest aansluit bij jouw interesses en talenten. 
Veel variatie, dat typeert je opleiding maar ook je latere job.

Je leert die job door te doen. Je werkt tijdens je studies aan 
echte projectopdrachten voor bedrijven. Experten uit het 
werkveld geven je les. Zo bouw je al tijdens de opleiding een 
netwerk met professionals uit. Die 10 ervaringen op je cv zijn 
écht!

Eventmanager, projectmanager, communicatiemanager, 
(internationale) talentmanager, (internationale) klanten
relatiemanager, health care manager, vertaler, intercultureel 
 manager, ondernemer ... je kunt in ontelbare jobs in 
 verschillende s ectoren terecht, in binnen én buitenland!
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 Geel

RUN JE EIGEN VERTAALBUREAU

Contact
Kathleen Tielemans
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
kathleen.tielemans@thomasmore.be 

Je wilt je onderdompelen in vreemde talen en 
bruggen bouwen tussen verschillende culturen. 

Je zinnen gezet op vreemde talen? Frans, Engels, Spaans 
of Duits? Zeg dan volmondig ‘ja’ tegen een uitdagende 
job met veel variatie. Je schakelt moeiteloos van de ene 
vreemde taal naar de andere, zowel op papier als tijdens een 
vlotte babbel. Communicatie vertalen en hertalen tot een 
boodschap helemaal perfect zit, dat is jouw missie. 

Zodra je bent ingeschreven voor Talen en Vertalen, trekken 
onze docenten alle registers open. Websites, brochures, 
handleidingen, reglementen ... Jij vertaalt en hertaalt 
ze vlot in het Frans en het Engels. Je wordt volledig 
ondergedompeld in de finesses van taal beheersen en je 
verdiept je in economische en socioculturele aspecten. Ook 
je Nederlands wordt op punt gesteld, je communicatieskills 
worden aangescherpt. 

Meer dan ooit is praktijkervaring de troefkaart bij uitstek. 
In ons vertaalbureau maak je kennis met vertaaltech nieken, 
handige tools en professionele software. En intussen komen 
bedrijven langs met echte vertaalopdrachten. Voor je het 
weet, ben je klaar voor een inloopstage in fase twee. Als top 
of the bill sluit je je studie af met een stage van maar liefst 13 
weken in binnen of buitenland.

Je diploma te pakken? Als veelzijdige professional liggen 
de jobmogelijkheden voor het grijpen. Wil je nog meer uit 
je studies halen? Bijt je dan vast in een tweede bachelor of 
masteropleiding. Jij kiest!

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Business Translation and Interpreting

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Business Translation and Interpreting

• vertaalbureaus 
• communicatie

afdelingen 
• HRafdelingen
• commerciële diensten

• aankoopdiensten 
• customerservice 

departementen
• logistieke diensten
• als freelancer

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

#wearegeel

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/babti.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT !

Vloeiend Frans spreken? Dat leer je het best in de 
praktijk. Geef je cv een flinke boost en volg fase 3 
aan onze Waalse partnerhogeschool, Helha Mons. 
Je wint niet alleen aan taalkennis, maar steekt 
ook nog eens een onvergetelijke ervaring in je 
rugzak. Bovendien studeer je af met twee bachelor
diploma’s: een van Thomas More en een van Helha 
Mons. Mooi meegenomen, toch?

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

Nog wat onwennig? Nergens voor nodig! Je 
trapt je studies op gang met een tweedaags 
bootcamp. Dé ideale setting om te socializen met 
je medestudenten en al een glimp op te vangen 
van je docenten. Daarna kan de verbroedering pas 
echt starten met allerlei workshops en een avond in 
heuse festivalsfeer. Denk foodtrucks, entertainment 
en je eigen tentje opslaan. Na deze kickoff trekken 
we de lijn gewoon door. Je staat er op geen 
enkel moment alleen voor. Er is altijd plaats voor 
inspraak, feedback en open dialoog. 
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 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

LAST CALL FOR … 
Spring in het vliegtuig en laat 
je onderdompelen in taal en 
cultuur. We hebben deze top
bestemmingen in de aanbieding: 
Aruba, Costa Rica, Frankrijk, 
Duitsland, Groot Brittannië, 
Hongarije, Ierland, Finland, 
Kaapverdië, Litouwen, Peru, 
Roemenië, Spanje,  Slovenië, 
Thailand en ZuidAfrika.

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

VERTALEN
Vertaaltechnieken & tools 3
Initiatie vertalen Frans 4
Initiatie vertalen Engels 4
Civilisation & culture 4
Vertaalbureau Frans 1 & CATtools 6
Vertaalbureau Engels 1 5
Vertaalbureau Frans 2 4
Vertaalbureau Engels 2 4
Bachelorproef Talen en Vertalen 3
COMMUNICATIESKILLS
Nederlands 7 6 3
Business English 7 6 4
Business English – Elaboration course 3
Français des affaires 7 6 4
Français des affaires – Paroles 4
Meertalige communicatie 3 3
MANAGEMENTSKILLS
Business economics 5
Projectmanagement 3
Juridisch management & MVO 4
Financieel management 4
Human resources management 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Internationaal project (of keuzevak) 3
DIGITALE SKILLS
Office tools 4
Social media & web essentials 3
Excel 3
ICT in de praktijk 3

KEUZEPAKKETTEN (JE KIEST 1 PAKKET)

Duits 3 7 4
Spaans 3 7 4
Marketing 4 6 4

STAGE EN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING 3 4 20

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

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

KLINKENDE  
STAGEPLAATSEN

Biobest
BTI Studios

Cunina
DEOffice

Dhaxley Translations
Essers

Europese School Mol
Janssen Pharmaceutica

Umicore

WERKZEKERHEID 
TROEF

Maar liefst 97% van 
onze afgestudeerden 
heeft een job binnen 
de drie maanden of 

studeert verder.

97%
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 Geel

Je wilt woord en beeld creatief verpakken tot 
straffe communicatie.

Een uitgesproken interesse in creatieve communicatie? 
Ga dan voluit voor een toekomstgerichte job met veel 
 afwisseling. Je vertaalt ideeën naar krachtige boodschappen 
met wervende teksten en pakkende beelden. Daarbij switch 
je moeiteloos tussen online en offline.

In het keuzetraject Communicatie en Creatie maken gedreven 
docenten je wegwijs in sociale, grafische en audiovisuele 
 media. Ze brengen je uptospeed met de laatste 
 communicatietrends en tools. Ze leren je welke media 
het meeste impact hebben op je doelgroep en hoe je je 
boodschap nog krachtiger maakt. Conversation management, 
webcopywriting, communicatie psychologie … het komt 
allemaal aan bod. Je mag je verwachten aan een  veel zijdige 
businessopleiding, die je talenkennis bijspijkert en je 
 managementskills stevig aanpakt.

Nog een extra taal leren of meer inzetten op je commerciële 
troeven? Jij hebt de touwtjes in handen en zet maximaal in op 
je eigen talenten.

Net afgestudeerd? Start een veelbelovende carrière in je 
favoriete bedrijf of communicatiebureau, of leen je skills uit  
als freelancer. 

Kun je het studentenleven nog geen vaarwel zeggen? Breid 
je kennis uit met een tweede bachelordiploma of met een 
master opleiding. Aan jou de keuze!

Contact
Katrien De Smedt
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
katrien.desmedt@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Bachelor Office Management › keuzetraject Communicatie en Creatie

Communicatie en Creatie

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bacc.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• communicatiebureaus
• marketing en communicatieafdelingen
• commerciële diensten
• customerservicedepartementen
• HRafdelingen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

Nog wat onwennig? Nergens voor nodig! Je 
trapt je studies op gang met een tweedaags 
bootcamp. Dé ideale setting om te socializen met 
je medestudenten en al een glimp op te vangen 
van je docenten. Daarna kan de verbroedering pas 
echt starten met allerlei workshops en een avond in 
heuse festivalsfeer. Denk foodtrucks, entertainment 
en je eigen tentje opslaan. Na deze kickoff trekken 
we de lijn gewoon door. Je staat er op geen 
enkel moment alleen voor. Er is altijd plaats voor 
inspraak, feedback en open dialoog. 

UNIEK KEUZE TRAJECT in Vlaanderen JUST DO IT!

Je staat snel met beide voeten in het échte 
communicatieleven en werkt in team aan projecten 
van externe opdrachtgevers. Straffe experts 
komen regelmatig langs voor inspirerende sessies 
en netwerk momenten. En tussendoor ga je zelf 
de sfeer opsnuiven bij bedrijven,  organisaties en 
bureaus. In fase 2 laat een inloopstage van 2 weken 
je al even proeven van je toekomst, in fase 3 ga je all 
the way met een stage van maar liefst 13 weken!



51

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

LAST CALL FOR … 
Ervaring opdoen in het 
buitenland? Topidee! Dit zijn 
onze bestemmingen: Aruba, 
Costa Rica, Frankrijk, Duitsland, 
GrootBrittannië, Hongarije, 
Ierland, Finland, Kaapverdië, 
Litouwen, Peru, Roemenië, 
Spanje, Slovenië, Thailand  
en ZuidAfrika.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

CORPORATE COMMUNICATIE
Corporate communicatie 1 4
Media management 3
Communicatiepsychologie 3
Communicatietools & trends 3
Conversation management 3
Corporate communicatie 2 4
Webcopywriting 3
Communicatiestrategie 3
Bachelorproef Communicatie en Creatie 3
CREATIE
Creatieve technieken 4
Graphic design 3
Visual media 3
Multimedia & monitoring 4
Mediastrategie 4
Multidisciplinair project 3
COMMUNICATIESKILLS
Nederlands 7 6 3
Zakelijke communicatie Engels 7 6 4
Zakelijke communicatie Frans 7 6 4
MANAGEMENTSKILLS
Business economics 5
Projectmanagement 3
Juridisch management & MVO 4
Financieel management 4
Human resources management 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Internationaal project (of keuzevak) 3
DIGITALE SKILLS
Office tools 4
Social media & web essentials 3
Excel 3
ICT in de praktijk 3
KEUZEPAKKETTEN (je kiest 1 pakket)
Duits 3 7 4
Spaans 3 7 4
Marketing 4 6 4
STAGE EN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

3 4 20

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

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

KLINKENDE  
STAGEPLAATSEN

Aroma Communicatie
Cunina

CWorks
De Warande

Ecover
Janssen Pharmaceutica

Medialaan
Mighty Monday

Production Pirates
RTV

Sanofi
SCK

WERKZEKERHEID 
TROEF

Maar liefst 97% van 
onze afgestudeerden 
heeft een job binnen 
de drie maanden of 

studeert verder.

97%



PROJECTEN & STAGES MET WOW-FACTOR 

No pressure, maar we werken 
enkel samen met toonaangeven
de partners, zoals DPG Media 
( vroeger Medialaan). Vanaf dag één dompelen we 
je onder in het échte werk. Je wordt backstage 
gesignaleerd op de Rode Neuzen Dag (Sport
paleis), de Foute Party, de Gouden Schoen ...  
a dream come true! Een talentenmarkt organiseren 
voor Voka, een alumni feest coördineren op je eigen 
campus of even brainstormen met Studio 100 of 
Brussels Airport. Je bouwt een netwerk op dat je in 
je latere carrière zeker nog van pas komt.

 Mechelen

Events4Business

NIEUW EN UNIEK

Je bent een échte doener, een organisatietalent. 
Je wilt klanten en werknemers bij elkaar brengen, 
je schouders zetten onder bruisende events.

Van klein uitstapje tot vette party … Als jij iets organiseert, 
dan is het altijd tot in de puntjes geregeld. Luidop droom je 
ervan om heuse events op touw te zetten. Je denkt daarbij 
aan succesvolle KMO’s, maar ook aan grote bedrijven in 
de profit of nonprofitsector. Events4Business opent alvast 
allerlei deuren om die topjob te scoren. 

Met een gezonde dosis zelfvertrouwen maak jij je entree 
op Campus De Vest in Mechelen. Op het programma, een 
goedgevuld driejarig traject. Onze gemotiveerde docenten 
leren je alle kneepjes van het organisatievak, briefen je over 
business fundamentals en delen hun insights over sponsoring 
en catering. Je talenkennis? Die staat helemaal op punt. Je 
people skills? Die krijgen een stevige boost. Voor je het weet, 
heb je een ticket te pakken voor de inspiratielabs. Gun jezelf 
een blik achter de schermen bij bedrijven en ervaar hoe zij 
events organiseren voor klanten en medewerkers.

Maar genoeg gepraat, nu ben jij in charge. Reële opdracht
gevers komen op de proppen met uitdagende projecten. 
Aan jou om een eventplan op te stellen en alles zo efficiënt 
mogelijk te organiseren. Afsluiten doe je met een eindstage in 
binnen of buitenland. 

Diploma behaald? Vreugdedansje! De eventwereld staat in de 
rij om jou een job aan te bieden. Met je uniek profiel kun je 
werkelijk overal aan de slag, van eventbureaus tot gerenom
meerde bedrijven. Join the team!

• event manager
• stage manager
• project manager 

events and catering

• field manager
• events and office 

assistant
• office connector

DE JOB VAN JE LEVEN

SKILLS OP TOPNIVEAU

Tijdens de opleiding zetten we sterk in op je skills. 
Om te beginnen bij je people skills. Vanuit je kracht 
om talenten te ontdekken, leer jij events managen 
die bijdragen tot een optimale relatie tussen gasten, 
klanten of personeel. Deelnemers verbinden, 
 engageren en de teamspirit versterken, jij zorgt 
ervoor dat ‘het merk’ waardevoller en bekender 
wordt. Vreemde talen? Als eventmanager kun je vlot 
een mondje meepraten. Je bent klantgericht en je 
pakt problemen creatief aan.

Contact
Gunter Van Rompaey
Opleidingsmanager
+ 32 (0)468 25 60 96
gunter.vanrompaey@thomasmore.be 

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bae4b.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Business and Languages › keuzetraject Events4Business
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ONDER DE VLEUGELS VAN PROFESSIONALS
Trek je stoute schoenen aan en zet je schrap, want je zal 
deel uitmaken van een team professionals die je de knepen 
en best practices van het vak leren. Je laveert tussen de 
BV’s en zorgt ervoor dat op locatie alles feilloos en volgens 
plan verloopt. We are Events4Business, wie doet je wat?

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PERSONAL  
BRANDING LAB
Lanceer jezelf als een 
ijzersterk merk! In het 
personal branding lab zit 
je rond de tafel met je 
coach, lijst je je troeven 
op en stel je doelen die je 
wil realiseren. Tijdens je 
stage geven professionals 
rechtstreeks feedback 
over je people skills. En in 
een ultieme pitch overtuig 
je een jury van recruiters 
van jouw kwaliteiten. Een 
reality check van formaat!

BEHIND THE SCENES 
Benieuwd hoe het eraan toegaat 
in onze opleiding? Scan de 
QRcode en neem een kijkje 
achter de schermen. Of check 
#weareofficemanagementmechelen
en snuif de sfeer op. 

*   Programma onder voorbehoud van wijzigingen.  
Check de website voor de laatste versie. 

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

PROGRAMMA* (incl. studiepunten** ) FASE 1 2 3

EVENTS @ WORK

Innovation Lab4Events 6

Discovery Lab4Events 6

Projects @ DPG Media 6

Project & event: international trade fairs 3

Stage & Project @ Work 9

Music events @ E4B 9

Sport events @ E4B 9

Stage Event @ Work 23

Bachelorproefproject 8

EVENTS & BUSINESS

Business intelligence fundamentals 9

Eventmanagement & planning 5

Social media in business 3

Financieel management 3

Corporate & social events 3

Graphic design 3

Law4Events 3

Catering & logistics management 3

PEOPLE MANAGEMENT

Klant & organisatie 3

Personeel & management 3 8 3

Personal branding 4 4

Organisatiepsychologie 3

People skills 6

Reputatie & conversatiemanagement 3

TALEN EN COMMUNICATIE
Maatschappelijke trends Europa  wereld 5
Taaltraining Engels 8 3

Taaltraining Frans 8 6

Eventcommunicatie 3 3
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 Geel

Je wilt onvergetelijke evenementen organiseren, 
impactvolle momenten waarmaken, unieke 
herinneringen creëren.

Ben je een krak in plannen en organiseren? Wil je origineel 
uit de hoek komen en heb je een flinke portie doorzettings
vermogen? Ga dan voor een spannende job met veel 
 uitdaging en verantwoordelijkheid. In team bedenk je 
creatieve concepten, bijt je je vast in projecten en geef je 
memorabele momenten dat laatste zetje. Van kleine festivals 
tot grote productlanceringen, je wilt een topevenement 
neerzetten waarover nog lang zal worden nagepraat.
 
Ga je voor het keuzetraject Events en Creatie, dan mag je je 
verwachten aan een veelzijdige businessopleiding. We reiken 
creatieve tools aan, leren je hoe je tijdsefficiënt onder druk 
kunt presteren en schaven je digitale en communicatieskills 
bij. Bovendien zetten we de spotlight op sociale, grafische en 
audiovisuele media. Nog een extra taal leren of meer inzetten 
op je commerciële troeven? Jij hebt de touwtjes in handen en 
zet maximaal in op je eigen talenten. 
Na de small talk volgt het échte werk. Trek de deur open 
van ons eigen eventbureau, steek de koppen bij elkaar en 
bewijs wat je waard bent in opdracht van externe bedrijven. 
Daarna ben je op en top klaar voor een stage in fase 2 en 3. 

Met je diploma op zak ben je helemaal klaar voor de 
wervelende wereld van events. Bedrijven staan in rijen aan te 
schuiven voor een allround event en projectmanager zoals 
jij. Nog honger naar kennis? Zet je tanden in een tweede 
bachelor of in een masteropleiding. It’s up to you!

Contact
Caroline Van Looy 
Coördinator 
+ 32 (0)14 56 23 10 
caroline.vanlooy@thomasmore.be #wearegeel

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Bachelor Office Management › keuzetraject Events en Creatie

Events en Creatie

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baec.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

LANG LEVE DE TEAMSPIRIT

Start je eerste academiejaar met een tweedaags 
basecamp. Ideaal om te socializen met je mede
studenten en al een glimp op te vangen van je 
docenten. Geef het beste van jezelf tijdens de 
workshops en kom ’s avonds op adem tijdens een 
festival met foodtrucks, entertainment én een 
camping. Ambiance verzekerd! Ook na deze kickoff 
zijn we een hecht team en waken we samen over 
een open sfeer met inspraak, dialoog en feedback.

UNIEK KEUZE TRAJECT in Vlaanderen PRAKTIJK, PRAKTIJK
EN NOG EENS PRAKTIJK

Tijdens je opleiding, maak je niet enkel kennis met 
de nieuwste tools en trends op het gebied van 
event en projectmanagement, maar samen met 
je team ga je vanaf fase 1 al aan de slag met échte 
opdrachten uit het bedrijfsleven. Geen simulaties, 
maar the real thing! In fase 2 laat een inloopstage 
van 2 weken je al even proeven van je toekomst, in 
fase 3 ga je all the way met een stage van maar liefst 
13 weken!

• event agencies
• congrescentra
• mediabedrijven
• projectbureaus
• commerciële diensten

• marketing en 
 communicatieafdelingen

• customerservice 
departementen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:
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 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

LAST CALL FOR … 
Ervaring opdoen in het 
buitenland? Topidee! Dit zijn 
onze bestemmingen: Aruba, 
Costa Rica, Frankrijk, Duitsland, 
GrootBrittannië, Hongarije, 
Ierland, Finland, Kaapverdië, 
Litouwen, Peru, Roemenië, 
Spanje, Slovenië, Thailand  
en ZuidAfrika.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

EVENTS
Eventorganisatie 4
Eventcommunicatie 3
Eventmanagement 4
Advanced projectmanagement 3
Vrijetijds en cultuurmanagement 3
MICE 3
Strategisch eventbeleid 3
Business events 3
Bachelorproef Events en Creatie 3
CREATIE
Creatieve technieken 4
Graphic design 3
Visual media 3
Multimedia & monitoring 4
Mediastrategie 4
Multidisciplinair project 3
COMMUNICATIESKILLS
Nederlands 7 6 3
Zakelijke communicatie Engels 7 6 4
Zakelijke communicatie Frans 7 6 4
MANAGEMENTSKILLS
Business economics 5
Projectmanagement 3
Juridisch management & MVO 4
Financieel management 4
Human resources management 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Internationaal project (of keuzevak) 3
DIGITALE SKILLS
Office tools 4
Social media & web essentials 3
Excel 3
ICT in de praktijk 3
KEUZEPAKKETTEN (je kiest 1 pakket)
Duits 3 7 4
Spaans 3 7 4
Marketing 4 6 4
STAGE EN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

3 4 20

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

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

AEDstudio’s
Encharmed

Graspop
ID&T

Live Nation
Medialaan
Production 

Pirates

Panenka 
Radio 2

Studio Brussel
The ROC
Zanzibar

Zomer van 
Antwerpen

KLINKENDE  
STAGEPLAATSEN

WERKZEKERHEID 
TROEF

Maar liefst 97% van 
onze afgestudeerden 
heeft een job binnen 
de drie maanden of 

studeert verder.

97%
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 Geel

KOPLOPER IN E-HEALTH

Jij wilt de medische en farmaceutische wereld 
in goede banen leiden, je organisatietalent 
inzetten om de gezondheidszorg vlot te laten 
verlopen, met een hart voor alle betrokkenen.

Gebeten door communicatie en gezondheid? Kies dan voor 
een boeiende job met veel mogelijkheden in health care. 
Optimaliseer de interne processen in de gezondheidszorg en 
laat alles zo efficiënt mogelijk verlopen. Of maak medische 
info verstaanbaar voor allerlei doelgroepen. Met je sociale 
skills ben je multiinzetbaar. Je roeping? De medische wereld 
van morgen vormgeven. 

Zodra je de opleiding Health Care Management binnenstapt, 
lonkt een schat aan kennis en vaardigheden. Experts geven 
je een stevige basis in medische terminologie, psychologie 
en health care. Je verdiept je in lean management en de 
nieuwste systemen van patiëntenadministratie. Soft skills 
komen uitgebreid aan bod zoals ethiek, inlevingsvermogen en 
verantwoordelijkheidszin. Maar ook je meertaligheid, digitale 
skills en managementvaardigheden worden grondig onder 
handen genomen. Eens je alle kennis onder de knie hebt, 
werk je projecten in (e)health uit voor opdrachtgevers en 
proef je van het échte leven tijdens een stage van 17 weken. 

Je diploma behaald? Werkzekerheid troef! Je bent gegeerd 
om je medische expertise en communicatieskills. Door deze 
interessante mix kun je in de gezondheidssector terecht maar 
ook in de bedrijfswereld. Toch nog extra kennis vergaren? 
Stort je vol overgave op een master of tweede bachelor. Aan 
jou de keuze!

Contact
Tine Anthonis
Coördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
tine.anthonis@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Health Care Management

Health Care Management

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bahcm.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• ziekenhuizen
• gespecialiseerde  

privé klinieken
• groepspraktijken
• mutualiteiten

• revalidatiecentra
• CLB’s
• farmaceutische  

bedrijven
• commerciële afdelingen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN IN:

MET BEIDE BENEN IN DE PRAKTIJK

Zei iemand praktijk? Al snel ga je samen met je 
team aan de slag met échte projecten uit het werk
veld. Een handleiding schrijven voor een nieuwe 
health app? De communicatie naar  kwetsbare 
groepen optimaliseren? Gedreven professionals 
staan je met raad en daad bij. En tussendoor staan 
er tal van bedrijfsbezoeken, netwerkevents en 
coachsessies op het programma. Reken daar nog 
een stage bij van 4 weken in fase 2 en 13 weken in 
fase 3 en je bent helemaal klaar om het verschil te 
maken.

THAT’S THE SPIRIT!

Nog wat onwennig? Wij breken meteen het ijs tijdens 
een tweedaagse bootcamp met je medestudenten 
en docenten. Sla een praatje, leer elkaar beter 
kennen tijdens workshops en start het academiejaar 
in festivalsfeer. Tipje van de sluier: food trucks, 
entertainment en een camping. Ook na deze kickoff 
sta je er op geen enkel moment alleen voor. Inspraak, 
feedback en open dialoog zijn de rode draad in alles 
wat we samen doen. 
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 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

HEALTH CARE MANAGEMENT
Medische terminologie 9
Gezondheidsrecht en sociale zekerheid 4
Inleiding tot de gezondheidszorg 4
Psychologie 4
Anatomie en pathologie 9
Deontologie en kwaliteitszorg 4
Datamanagement in de medische sector 5
Communicatie in de zorg 3
Psychopathologie 3
Medische praktijk en lean management 5
Toegepaste medische terminologie en 
registratie 4

Topics & tools health care 4
Bachelorproef Health Care Management 3
COMMUNICATIESKILLS
Nederlands 7 6 3
Zakelijke communicatie Engels 7 6 4
Zakelijke communicatie Frans 7 6 4
MANAGEMENTSKILLS
Business economics 5
Projectmanagement 3
Juridisch management & MVO 4
Financieel management 4
Human resources management 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Internationaal project (of keuzevak) 3
DIGITALE SKILLS
Office tools 4
Social media & web essentials 3
Excel 3
ICT in de praktijk 3
STAGE EN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

3 7 20

READY FOR TAKE OFF?
Verleg je grenzen en verbreed 
je kennis. We brengen jou naar 
volgende topbestemmingen: 
Aruba, Costa Rica, Frankrijk, 
Duitsland, GrootBrittannië, 
Hongarije, Ierland, Finland, 
Kaapverdië, Litouwen, Peru, 
Roemenië, Spanje, Slovenië, 
Thailand en ZuidAfrika.

STAGEPLAATSEN  
MET KLINKENDE NAMEN 

Artsenhuis Beerse
AZ Geel

AZ Turnhout
Da Vinci Clinic

Janssen Pharmaceutica
OPZ Geel

Revalidatiecentrum Pulderbos
Sanofi

UZ Antwerpen

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

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

WERKZEKERHEID 
TROEF

Maar liefst 97% van 
onze afgestudeerden 
heeft een job binnen 
de drie maanden of 

studeert verder.

97%



 Mechelen

Je leeft mee met anderen. Je wil mensen 
doorgronden en motiveren, hen oplossingen 
aanreiken in alle vertrouwen.

Empathie is je tweede naam. Mensen vertoeven graag in jouw 
gezelschap. Is het niet om je luisterend oor, dan wel om je 
 inventieve oplossingen. Als gevoelsmens dagdroom je wel 
eens over een uitdagende job in de bedrijfswereld, waarbij 
collega’s of werknemers centraal staan. Met Human Resources 
klink jij alvast op een geslaagde carrière. 

Met deze missie voor ogen stap je gezwind naar Campus De 
Vest in Mechelen. Samen met onze docenten maak je een 
bevlogen start. Je krijgt een business toolkit in handen, spot 
de laatste trends en verdiept je in organisatiepsychologie. Ook 
je talenkennis en communicatieskills worden bijgespijkerd. 
Tijdens inspiratielabs ga je op de koffie bij topbedrijven en leg 
je experts op de rooster over hun passies. 

Spreekt de werknemer tot je verbeelding? Zeg dan ‘ja’ 
tegen Human Resources, waar je als relatiemanager talenten 
 rekruteert, personeels informatie  beheert en afdelingen 
verbindt. Waar je als  comanager mensen begeleidt naar een 
succesvolle carrière en waakt over de bedrijfsreputatie via social 
media. De eindmeet in zicht? Dan draait alles rond specialisatie 
en loop je drie maanden stage.

Yes, je diploma is binnen! Bedrijven staan al met job aan
bie dingen te zwaaien, want er is een prangend tekort aan 
unieke profielen zoals jij. De afgestudeerde human resources 
managers van Thomas More staan hoog op het verlanglijstje 
van het werkveld!

Human Resources

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Business and Languages › keuzetraject Human Resources

Contact
Gunter Van Rompaey
Opleidingsmanager
+ 32 (0)468 25 60 96
gunter.vanrompaey@thomasmore.be 

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

• manager operations
• manager executive 

recruitment
• maintenance manager
• learning and  

development advisor

• quality manager
• human resource 

manager
• manager supply chain
• project manager

DE JOB VAN JE LEVEN

NON-STOP PRAKTIJK

Je opleiding barst van de praktijk. In inspi  ratie labs 
schud je de hand met experts uit het échte leven. 
Projecten voor diverse opdracht gevers? Jij steekt 
ze zo in je zak! Je loopt stage bij gerenommeerde 
 bedrijven. In fase 2 kies je voor een personeels
dienst of een rekruteringskantoor. In fase 3 draai je 
14 weken mee in een uitdagende werk omgeving. 
Op het einde van de rit noteer je een tiental 
 relevante ervaringen op je cv. Om maar te zeggen, 
jij bent klaar voor die veelbelovende carrière!

WERK VERZEKERD  
IN DE SECTOR VAN JOUW KEUZE

Je krijgt de ene werkaanbieding na de andere in je 
inbox. Logisch, want je job is officieel een knelpunt
beroep. Voor bedrijven heb jij een impactvol profiel 
dat talenten en mensenkennis efficiënt weet in te 
zetten. De kans is dus groot dat je al een contract in 
handen hebt tijdens je stage of voor het einde van je 
studie. Sterker nog, door je unieke combinatie van 
skills kun je meteen tekenen voor een grotere rol die 
verder gaat dan enkel assisteren. 

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bahr.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

MULTITALENT MET IMPACT
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 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

VANOP DE EERSTE RIJ
Wil je graag de sfeer opsnuiven? 
Onze studenten bloggen en vloggen 
over hun projecten en projecten. 
Scan de QRcode en ga mee op 
ontdekking! Of check 
#weareofficemanagementmechelen!

PERSONAL COACH, 
CHECK!
Vanaf dag één sla je de 
handen in elkaar met 
een geweldige coach en 
werk je aan je personal 
branding. Samen zit je 
rond de tafel, breng je je 
talenten in kaart en leer 
je jezelf managen. Ook 
op stage is je coach  
standby voor een goeie 
babbel en handig advies.

*   Programma onder voorbehoud van wijzigingen.  
Check de website voor de laatste versie. 

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

***   Je kan ook een derde vreemde taal volgen in de plaats van twee businessvakken: 
Introductie tot financieel management en Recht en ondernemen.

ENJOY YOUR FLIGHT
Gepakt en gezakt? 

Vertrek op uitwisseling 
of stage naar Europese 

steden als Berlijn en 
Londen of proef van 

topbestemmingen als 
New York, Shanghai, 

Sydney of Dubai. 

Alweer een extra  
troef erbij!

ONZE TOPPARTNERS
• ADM
• AFAS Software
• Bright Plus
• Brussels Airlines
• Cummins
• Deloitte
• DHL
• Hays
• Sanoma Media Belgium
• SD Worx
• Telenet
• Unique Careers

PROGRAMMA* (incl. studiepunten** ) FASE 1 2 3

BUSINESS & SOCIETY

Business fundamentals 3

Introductie tot financieel management 3

Recht en ondernemen 3

Bedrijfsinformatie en ICT 6 3

Maatschappelijke trends Europa  wereld 5

Inspiratielab wereldculturen 3

Global consumer trends 3

HUMAN RESOURCES  

Arbeids en organisatiepsychologie 3

Project & event  Congres job factory 5

Personeel & management 3

Klant & organisatie 3

Social media & business 3

Persoonlijke ontwikkeling & zelfmanagement 4

People skills 1 en 2 8

Project & event  Trade fairs 3

Sociaal recht 3

Personal branding lab 3

Beroepsethiek 3

Management skills 3

TALEN & COMMUNICATIE***

Engels 8 6 3

Frans 8 6 3

Keuze: Duits, Spaans, Chinees of  
andere vreemde taal 6 6 3

Reputatie en conversatiemanagement 3

Graphic design: print & online 3

HRM @ WORK

Stage & project @ personeelsdienst 9

Stage & project @ rekrutering & selectie 9

Bachelorproef: practice enterprise 9

Stage 21

HUMAN RESOURCES EXPERT CLASSES

Experience lab HRMtopics 5

Experience lab rekrutering & selectie 5

eHRM (AFAS) 3

HRM BIZZgame 3

Payroll management (SD Worx) 3

Diversiteit op de werkvloer 3
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Je wil contacten leggen met mensen over heel 
de wereld, je verdiepen in vreemde talen, 
nationaliteiten dichter bij elkaar brengen. 

Taal en cultuur zijn écht je ding. Je droomt van een nietalle
daagse job in internationale context of ver buiten de lands
grenzen. Je wil schitteren in een multinational of Europese 
instelling waar het wemelt van de interessante contacten. Tijd 
om je plek te veroveren in Intercultural Relations Management?

Ervaren docenten maken je wegwijs in maatschappelijke trends 
en nieuwe tools. Je krijgt een grondig taalbad in Engels, Frans 
en een derde taal. In het inspiratielab proef je van diverse 
culturen en loop je allerlei nationaliteiten tegen het lijf. 

Fase 2 bruist van interculturele ervaringen, je steekt letterlijk de 
grenzen over. Je komt alles te weten over de huidige  Azia tische 
groeipolen en je tast de grenzen tussen Oost en West af. Nog 
meer? Neem dan twee internationale regio’s onder de loep 
voor je op je eerste multiculturele taalstage gaat. 

In fase 3  kies je nog eens twee interessante internationale 
regio’s. Ga jij expats begeleiden of wereldwijd werknemers 
screenen met respect voor de diversiteit op de werkvloer? Zie 
je jezelf lobbyen of grensoverschrijdende problemen oplossen 
bij Child Focus of Het Rode Kruis? Kies dan voor een inter
nationale stage en durf het avontuur op te zoeken. Mag het 
Peru, ZuidAfrika, Taiwan, Dubai of Spanje zijn? Go for it! 

Met dit diploma op zak ligt de wereld aan je voeten! Je profiel 
is écht uniek: nergens anders in de Benelux word je opgeleid 
voor je droomjob. Aan jou dus om het waar te maken.

 Mechelen

Intercultural Relations Management

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Intercultural Relations Management Bachelor Office Management › afstudeerrichting Intercultural Relations Management Bachelor Office Management › afstudeerrichting Intercultural Relations Management

UNIEK IN BELGIË, HIP & TRENDY

Contact
Gunter Van Rompaey
Opleidingsmanager
+ 32 (0)468 25 60 96
gunter.vanrompaey@thomasmore.be 

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

• business development 
manager

• regional brand 
manager 

• relationship manager
• human rights officer

• tender and contract 
manager

• office manager guest 
relations

• international human 
resources generalist

DE JOB VAN JE LEVEN

VOOR TALENKNOBBELS

Circuleer je binnenkort tussen diplomaten en 
 lobby isten? Dan ben je maar beter niet op je 
mondje gevallen. Onze taalexperts stomen je klaar 
voor Engels en/of Frans op C1niveau. Ze frissen 
je  grammatica op, breiden je professionele woor
denschat uit en fine tunen je uitspraak. En tijdens 
je  stages leer je ze ook daadwerkelijk spreken. Een 
derde taal? Chinees, Duits, Spaans … you name it!

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/bairm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

ALLE UITHOEKEN VAN DE WERELD, WOW!

Grenzen vervagen, culturen versmelten. Focus op 
vier regio’s waarin jij wil uitblinken, geen enkele 
opleiding doet ons dat na. Europa, Afrika, Latijns of 
NoordAmerika, Azië of het MiddenOosten. Inter 
nationale experts vliegen over om je onder te 
dompelen in de cultuur en professionele routines. 
Je krijgt toegang tot een immens netwerk én een 
schat aan ervaring en informatie. Het merendeel van 
onze studenten kiest voor een buitenlandse stage, 
soms in combinatie met een semester in een van 
onze partnerscholen elders in de wereld. What else?

60



 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @WeAreOfficeMgt
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA* (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

TALEN &  
INTERCULTURELE COMMUNICATIE

Maatschappelijke trends Europa  wereld 5

Taaltraining Engels 8 6

Taaltraining Frans 8 6

Keuze: Duits, Spaans, Chinees of  
andere vreemde taal

6 6 3

Lab crosscultural communication 5

Lab dialogue interculturel 5

Expert English 4

Expert en français 4

BUSINESS & MANAGEMENT

Business fundamentals 3

Global consumer trends 3

Organisatiepsychologie 3

Social media in business 3

Klant & organisatie 3

Personeel & management 3

Bedrijfsinformatie en ICT 6 3

Persoonlijke ontwikkeling & zelfmanagement 4

Graphic design 3

Personal branding 4

Beroepsethiek 3

SKILLS @ WORK 

Project & event: job factory 5

Project & event: international trade fairs 3

Stage & project @ Work in English 9

Stage & project @ Work en Français 8

Bachelorproefproject (Eng  Fr) 4

Stage intercultural relations management 21

EXPERT CLASSES (KEUZE)

Inspiratielab wereldculturen 3

Regionale focus 1: Azië, Afrika,  
MiddenOosten

6

Intercultural insights Asia:  
west meets east 

3

Europese & internationale organisaties 3

Wereldpolitiek 3

Contemporary topics 3

Regionale focus 2: Europa, LatijnsAmerika, 
NoordAmerika

6

Internationale betrekkingen NoordZuid 3

Diversiteitsbeleid 3

Human rights 3

International project 3

INSPIRATIELAB  
WERELDCULTUREN 
Speeddaten met 
verschillende nationa
liteiten in een bedrijf? 
Of zelf ervaren hoe een 
multinational omgaat 
met cultuur verschillen? 
In de inspiratielabs 
krijg je alvast een 
voor smaakje van het 
échte leven.

SNEAK PEEK
Meer weten over onze opleiding? 
Scan de QRcode en neem een 
kijkje achter de schermen. Of check 
#weareofficemanagementmechelen 
en snuif de sfeer op!

STERK MERK
96% van onze  

afgestudeerden vindt 
binnen één maand 

een job.

STERKE STIJGER
We zijn de sterkst 
groeiende afstu

deerrichting binnen 
Thomas More!

OP JE CV
• Potentiële klanten zoeken 

in WestAfrika voor een 
Belgisch bedrijf 

• Voor Cummins met de HR 
manager een campagne 
lanceren rond diversiteit

• Deelnemen aan een event 
van Voka en netwerken met 
ambassadeurs van Canada, 
Kaapverdië en Duitsland

• Bezoek aan het Europees 
parlement in Brussel en 
Straatsburg

96%

*   Programma onder voorbehoud van wijzigingen.  
Check de website voor de laatste versie. 

**  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.
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 Geel

Talen en Communicatie

MEERTALIGHEID OP TOPNIVEAU 

Contact
Katrien De Smedt
Coördinator 
+ 32 (0)14 56 23 10
katrien.desmedt@thomasmore.be #wearegeel

 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/batc.

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• communicatiebureaus 
• internationale bedrijven
• interculturele bedrijven
• HRafdelingen
• commerciële diensten
• customerservicedepartementen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

ET VOILÀ, TWEE DIPLOMA’S

Pak uit met Frans om ‘vous’ tegen te zeggen. Steek 
de taalgrens over en volg fase 3 aan onze Waalse 
partnerschool, Helha Mons. Je tilt je taalkennis 
een paar niveaus hoger, breidt je netwerk uit en 
trakteert jezelf op een onvergetelijke ervaring. 
Bovendien vul je je cv aan met maar liefst twee 
bachelordiploma’s, een van Thomas More en een 
van Helha Mons. On y va?

OP BASECAMP!

Start je eerste academiejaar met een tweedaags 
basecamp. Ideaal om te socializen met je mede
studenten en al een glimp op te vangen van je 
docenten. Geef het beste van jezelf tijdens de 
workshops en kom ’s avonds op adem tijdens een 
festival met foodtrucks, entertainment én een 
camping. Ambiance verzekerd! Ook na deze kickoff 
zijn we een hecht team en waken we samen over 
een open sfeer met inspraak, dialoog en feedback. 

Je wilt mensen verrassen, beroeren en bewegen 
met straffe communicatie in vreemde talen.

Taal en communicatie hebben je altijd al aangesproken. Je 
droomt luidop van een bevlogen job die nooit gaat vervelen. 
Eentje met veel afwisseling en uitdaging. Het liefst zetel je in 
een communicatiebureau of bedrijf met internationale faam. 
Krachtige communicatie creëren in diverse talen – Engels, 
Frans, Duits en/of Spaans – dat klinkt als je ultieme missie. 
Geen twijfel mogelijk, zet je zinnen sito presto op Talen en 
Communicatie. 

Zodra je de deuren van de campus openzwaait, leiden onze 
ervaren lectoren en taalexperts je rond in de communicatie
wereld. Je verdiept je in drie of vier vreemde talen, sleutelt aan 
je managementskills en gaat aan de slag met de laatste trends 
en tools in communicatie. Als veelzijdige pro in spe werk je 
in team aan echte opdrachten voor bedrijven. In fase 3 boks 
je een volledige communicatiestrategie in elkaar en piek je 
tijdens een stage in binnen of buitenland. Hallo real life!

Je diploma in handen? Als multiinzetbare professional 
met een doorgedreven expertise ben je gegeerd op de 
arbeidsmarkt. Van startup tot multinational, een meertalige 
communicatiespecialist kan werkelijk alle kanten uit!

 Bachelor Office Management › afstudeerrichting Business and Languages › keuzetraject Talen en Communicatie
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 fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

IT’S A SMALL WORLD 
Pak het vliegtuig en keer terug 
met een koffer vol kostbare 
herinneringen. Waar gaat de 
reis naartoe? Kies uit Aruba, 
Costa Rica, Frankrijk, Duitsland, 
GrootBrittannië, Hongarije, 
Ierland, Finland, Kaapverdië, 
Litouwen, Peru, Roemenië, 
Spanje, Slovenië, Thailand of 
ZuidAfrika.

BE CHALLENGED
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? 
Buiten de kaders van je opleiding kijken? 
Ben je kritisch ingesteld, creatief en 
ondernemend? Wil je studenten uit 
andere opleidingen leren kennen, samen 
reallife opdrachten aanpakken en tijdens 
je studie je netwerk al uit bouwen? Heb je 
een grote drive om iets te betekenen in 
de wereld en het verschil te maken? Meet ICE Cube. 

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

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

KLINKENDE  
STAGEPLAATSEN

Biobest
CWorks

Janssen Pharmaceutica
Medialaan

Sanofi
SCK

SMS Timing
Umicore

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

CORPORATE COMMUNICATIE

Corporate communicatie 1 4

Media management 3

Conversation management 3

Corporate communicatie 2 4

Webcopywriting 3

Communicatiestrategie 3

Bachelorproef Talen en Communicatie 3

COMMUNICATIESKILLS

Nederlands 7 6 3

Business English 7 6 4

Business English  Elaboration course 3

Français des affaires 7 6 4

Français des affaires  Paroles 4

Meertalige communicatie 3 3

MANAGEMENTSKILLS

Business economics 5

Projectmanagement 3

Juridisch management & MVO 4

Financieel management 4

Human resources management 4

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

Internationaal project (of keuzevak) 3

DIGITALE SKILLS

Office tools 4

Social media & web essentials 3

Excel 3

ICT in de praktijk 3

KEUZEPAKKETTEN 
(JE KIEST 2 PAKKETTEN)

Duits 3 7 4

Spaans 3 7 4

Marketing 4 6 4

STAGE EN PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

3 4 20

WERKZEKERHEID 
TROEF

Maar liefst 97% van 
onze afgestudeerden 
heeft een job binnen 
de drie maanden of 

studeert verder.

97%
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JIJ WIL MENSEN LATEN REIZEN, 
NETWERKEN, ONTHAASTEN ... 

9 to 5? Niets voor jou! Jij wil later een afwisselende job. 
Zorgen dat een businesstrip vlot verloopt, België verder op de 
 toeristische kaart zetten, aan de slag in een hotel of museum of 
in de wereld van luchtvaart of cruises ... Wij maken dat je van 
alle markten thuis bent.

Hoe we dat precies aanpakken? Door een interessante mix van 
theorie en praktijk. Véél praktijk! Je krijgt les van specialisten 
en gastsprekers uit de toeristische sector. Daarnaast leg je zelf 
eigen accenten: een maxi of minitalenpakket, een extra stage, 
vakken uit andere opleidingen, een academiejaar in het Frans in 
Brussel ... we bieden je de mogelijkheid om zelf een opleiding 
op maat samen te stellen. 

Als klap op de vuurpijl kun je in de tweede fase kiezen om je 
gedurende twee halve dagen per week te specialiseren in één 
van onze vier keuzetrajecten: Travel, Hospitality, Cultuur & Vrije 
Tijd of Toerisme & Ondernemen.

Je loopt stage in binnen en buitenland. De ervaring die je 
opdoet is goud waard. En maakt je 100% klaar voor de arbeids
markt. We voorspellen én beloven je nu al een b(l)oeiende 
carrière.

Bachelor

Toerisme en 
Recreatiemanagement 

 Mechelen

Professionele bachelor

Toerisme en 
Recreatiemanagement
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 Mechelen

Toerisme en Recreatiemanagement

 Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement

100% FUTUREPROOF

Contact
Vicky Steylaerts
Opleidingsmanager 
+ 32 (0)15 68 89 07
vicky.steylaerts@thomasmore.be

 fb.com/ToerismeEnRecreatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

• hotels 
• touroperators en 

reisbureaus 
• luchtvaart en cruises 
• sportorganisaties 
• culturele centra en 

musea 

• event en  
incentive bureaus

• wellness en  
healthcentra 

• toeristische diensten 
• als gids of reisleider in 

binnen of buitenland

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

TOERISME IS BOOMING BUSINESS

Het wereldwijde aantal toeristen op jaarbasis 
overschreed de 1,4 miljard. De United Nations 
World Tourism Organisation berekende dan ook 
een groei van 4% tijdens de eerste helft van 2019. 
Jobs verzekerd!

EN … ACTIE!

• Je werkt reallifeopdrachten uit voor bedrijven: 
je ontwikkelt een nieuw  arrangement,  organiseert 
een buitenlandse reis, een congres, een 
 evenement … Na een topstage van 15 weken 
ben je klaar voor het échte werk.

• In onze reisdienst Travel More boek je de reizen 
van docenten die naar het buitenland gaan. Je 
reserveert, verstuurt offertes, maakt tickets op, 
staat in voor customer service, communiceert bij 
annuleringen en stakingen. Yep, the real stuff! 

• Als touroperator leuke trips bedenken voor 
studenten van Thomas More? Check gomore.be, 
dé plek voor ondernemers in spe. 

• Wil je in het buitenland studeren of droom je van 
een buitenlandse stage? We make it happen!

#wearemechelen

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/batrm.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Dit managementdiploma stoomt je klaar 
voor de fascinerende reis en recreatiemarkt. 
Je leert de wereld kennen, ontdekt kunst
historische  schatten en geografische hotspots. 
Je  ontwikkelt feeling voor vreemde talen, 
 inter culturaliteit en duurzaamheid. Je volgt de 
trends op de voet en bent getraind om om te 
gaan met een steeds veranderende context. 

Je krijgt coaching van professionals en gastsprekers  infor  
meren je over hot topics. Via bedrijfsbezoeken en study visits 
in binnen en buitenland duik je achter de schermen van de 
sector. Bovendien ga je twee halve dagen per week voor 
specialisatie in een van onze vier keuzetrajecten. 

• Travel | Je wordt een commerciëel expert in de reiswereld, 
die razendsnel evolueert. Je ontdekt nieuwe technologieën 
en verwerft de nodige soft skills om met klanten om te gaan. 
Je leert hoe je een vliegtuig vult en een nieuw aanbod voor 
een touroperator creëert. 

• Hospitality | Je ontdekt hoe je op een gastvrije manier 
gasten ontvangt en meerwaarde creëert. Je wordt een 
meester in het organiseren van evenementen en congressen. 

• Cultuur & Vrije Tijd | Je verdiept je in de wondere wereld van 
musea en cultuurhuizen en in het wellness en sporttoerisme. 

• Toerisme & Ondernemen | Je draait als volwaardige 
 ondernemer mee in de leerbedrijven ‘Travel More’ of  
‘Go More’.
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 fb.com/ToerismeEnRecreatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweekHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

TOERISME & RECREATIE 25 24 22

Toerisme 5

Receptief toerisme en recreatie 5

Tourism destinations 5 4 4

Culture & art 4 3

Travel accommodations 3

Travel technology 3

Aviation 3

Recreatiemanagement 3

Tourism research 3

Trends en innovatie in toerisme 3

Wetgeving en verzekering in toerisme 3

Bachelorproef 7
Keuzetrajecten  keuze uit:

• Cultuur & Vrije Tijd
• Hospitality
• Toerisme & Ondernemen
• Travel

5 8

MANAGEMENT 14 9 3

Digital toolkit 3

Economie 4

Accounting 4

Business intelligence fundamentals 3

Financieel management 6

Marketing management 3

Etourism 3

COMMUNICATIE 18 21 6

Professionele communicatie 6

Français touristique 6 6

English for tourism 3 6

Deutsch of Español 3 6 3

Intercultural communication in tourism 3

Talenpracticum 3

@WORK 3 3 26

Competence development:
• Belevingsstage (4 dagen) 3

Projectstage (1 week) 3

Bedrijfsstage (15 weken) 23

Beroepsethiek en zingeving 3

MORE À LA CARTE 3 3

Keuzevak 3 3

VOLUIT VOOR PRAKTIJK

• In fase 1 volg je een belevings stage van 4 dagen in Brussel 
en aan de kust.

• In fase 2 ga je 7 dagen op project stage in het buitenland 
(Malta, Dubai en New York ...). Docenten begeleiden je.

• In fase 3 volg je een bedrijfsstage van 15 weken, in binnen 
of buitenland. Je kiest een stageplaats uit onze uitgebreide 
stagedatabank, of je stelt zelf een plek voor.

• Wie nóg meer stage wil, kan kiezen voor een  ervarings stage  
van één extra maand in binnen of buitenland.

TALENAANBOD

 Engels In fase 1 volgt iedereen het Engelse vak 
Travel Accommodations. Zo bereiden we jou 
optimaal voor op een studie uitwisseling in 
het buitenland.

 Duits /    
 Spaans  

Wil je eentje? Wil je ze allebei? 
Bij ons kan het!

 Nóg 
 meer 
 talen? 

We bieden ook Chinees aan en staan ervoor 
open andere talen in jouw programma op 
te nemen. Just ask! Bovendien kun je actief 
je talen trainen in het contact met onze 
internationale studenten.

 Frans Talen zijn cruciaal in de toeristische sector. 
Frans en Engels staan dus sowieso op je 
programma. Wie wil, kan voor Frans via een 
bijspijkercursus extra ondersteuning krijgen. 

Wil je van  Frans  echt  je troef  maken?

• UNIEK  bidiplomering: je studeert één volledig jaar 
aan onze Frans talige partnerhogeschool in Brussel. Als 
je afstudeert, krijg je 2 diploma’s, eentje van Thomas 
More en eentje van Isalt.

• Ga op studieuitwisseling in het Frans.
• Evidemment: Franstalige stages wereldwijd!

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof 

te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.
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DISCOVER ALL OUR 
INTERNATIONAL PROGRAMMES!

 thomasmore.be/welcome  
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Bachelor of Business Management 
Specialisation

Business for Events

  

THE WORLD WITHIN YOUR REACH

At Thomas More, you won’t spend all your time in the 
classroom. Instead, you’ll take part in exciting projects both 
at home and abroad. Use Thomas More’s database, along 
with your professional network, to find a study exchange or 
internship in another country, giving you an extra leg up if you 
want to work internationally later on.

The degree speaks for itself. Choosing an English bachelor’s 
degree gives you the chance to learn from enthusiastic teachers 
with a mastery of the English language. Become an expert in 
your field while continuously improving your English, adding an 
essential skillset to your CV.
 
But there’s more. Look around you. You have the unique 
opportunity to study and live together with fellow students 
from around the world. Encounter diverse cultural backgrounds, 
learn from each other and turn common interests into 
innovative projects. Your Facebook and LinkedIn will be 
distinctly multicultural, and that’s true wealth. Hoping to land 
your dream job? You can bet on yes!

Study in English

International Programmes 

 Mechelen

INTERNATIONAL PROGRAMMES

 VIDEOZONE: 
 DISCOVER OUR 
 ENGLISH 
 PROGRAMMES 

Bachelor of Business Management 
Major in

International 
Business and Trade

 Mechelen

Bachelor of

International  
Tourism and Leisure

 Mechelen
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Contact
Astrid Druyts
Programme Coordinator  
+32 (0) 15 36 91 46
astrid.druyts@thomasmore.be

 fb.com/BM.ThomasmoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/ebab4e.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

Business for Events

 Bachelor of Business Management › Specialisation Business for Events

UNIQUE IN BELGIUM

BUSINESS & EVENTS: A UNIQUE COMBINATION 

Do you have entrepreneurial blood flowing through your 
veins? Do you get excited just thinking about organising big 
events? Challenging projects and deadlines don’t scare you? 
Then what are you waiting for? Become an international event 
expert!

During your bachelor studies, you will learn how to manage 
the various aspects of events in a business context: planning, 
catering, logistics, technical aspects, communication, 
working on a budget and closing a sponsorship deal. You will 
participate in real projects for business clients and learn how 
to interact with people from different cultures. And to top it 
all off, you will be able to attend a semester abroad at one 
of our partner universities around the world as well as gain 
experience during an internship abroad.

By the end of the third year, you will think in business models, 
always keeping the return of your decisions in mind.

THE WORLD AT YOUR FEET
With your allround business degree, numerous doors will 
open for you. Whether your ambition is to start a career in 
Belgium or abroad, in an event organisation or as a project 
manager in a multinational company… everything is possible. 
Some students even start their own business while studying or 
upon graduation they finish their studies. 

• Event Manager or Coordinator
• Project Manager
• Sales Manager (events)
• Director of Event Operations
• Facility Manager
• Event Planner

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

100% IN ENGLISH

Don’t hesitate, just enrol and start the adventure! 
By the end of the programme, you will master the 
English language like a pro.

YOUR EXPERIENCE IS THE ADDED VALUE 

You’ll be part of an international class. So you’re 
about to experience the true meaning of inter
culturality every single day. No course book or 
syllabus can compete with that. You’ll get to know 
professionals from all over the world and start 
building your international network from day one. 
The world becomes your playground.

INTERNATIONALLY ACTIVE IN A  
FAST-GROWING INDUSTRY

Your limit? The sky… and beyond. You want a fasci
nating and eventful job in an international context. 
If that means moving abroad, great! But you can 
also start your own or join an event business in 
Belgium and work on international projects.

 Mechelen, Belgium
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 fb.com/BM.ThomasmoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MARCH APR MAY JUNE JULY AUG SEPT

Semester 1: 13 teaching weeks Semester 2: 13 teaching weeks

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 6 6 3
Personal Development 3
Process and Project Management 3
Management Skills 3
Ethical Managerial Problem Solving 3
Portfolio 3
COMMUNICATION 9 15 6
Foreign Languages  
(Dutch, French, Spanish, German or Chinese) 6 9 6

Business Communication 3
International Communication 3
Ecommerce and Retail Marketing 3
BUSINESS & SOCIETY 18 24 6
Business Fundamentals 6
Business Game 3
Procurement and Supply Chain 3
Economics 3
Entrepreneurial Management 3 3
Financial Management 6
EU Business Topics 3
Customer Relations Management 3
Globalisation and International Marketing 3
International Project 3
Sales 3
Cost Calculation 6
DIGITAL SKILLS 6 3 6
Business Intelligence Fundamentals 3
Digital Toolkit 3
Business Analytics 3
Business Processes (ERP) 3
Social Media 3
EVENT MANAGEMENT 21 15 36
Event Management & Planning 3
Discovery Lab for Events 6
Innovation Lab for Events 6
Corporate and Social Events 3
Sound and Light Factory 3
Law for Events 3
Catering and Logistic Management 6
Advanced Experience Lab 6
Networking for Events 3
Internship Abroad 21
Bachelor Thesis 9
Techno for Events 3

@WORK
Practice is key throughout your training. With extensive 
project work, event cases during the courses and partici
pation in congresses we fully immerse you in the event 
world. During your last year you will even go one step 
further and work for an event company for three months.

 PERSONAL CONTACT 
 WITH INTERNATIONAL  
 LECTURERS. 

 STUDENTS WORK ON  
 BUSINESS PROJECTS  
 FOR REAL CLIENTS. 

*  Programme subject to modifications. 

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E
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Contact
Lieven Van Praet
Programme Coordinator 
+32 (0)15 68 84 59
lieven.vanpraet@thomasmore.be

 fb.com/BM.ThomasmoreBE  
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/ebaibt.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

DREAMING OF AN INTERNATIONAL CAREER? 

Do you want to gain a broad global outlook in business, 
develop your soft skills and realise your international dreams? 
This course will hand you the tools to think in business models 
and to discover the different economic makeup of various 
continents. You’ll learn how to analyse economic data and 
you’ll develop strong interpersonal and communication skills 
which are essential to make a difference in the globalized 
business world of the 21st century. 

DISCOVER THE (BUSINESS) WORLD DURING YOUR STUDY 
During the first phase of your study, you focus on acquiring 
core knowledge about economics, international trade, 
marketing, entrepreneurship, financial management and 
digitalisation. 

During the second phase, you will broaden and deepen your 
knowledge by applying it to specific cases and projects. You 
will also participate in an international project and will do a 
mandatory study exchange abroad. This allows you to gain 
more international experience and enhance your  
intercultural skills. 

During the third and final phase, you will conduct an 
independent research project related to international business 
combined with an international internship. 

Throughout the programme, you will improve your English 
proficiency and learn an additional language: French, Spanish, 
German, Chinese, Arabic or Russian: the choice is yours!

International Business and Trade

 Bachelor of Business Management › Major in International Business and Trade

BROADEN YOUR HORIZON

• Business Developer
• Import/Export Manager
• International Entrepreneur
• Business Owner
• International Sales Manager
• International Project Manager
• Consultant

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

YOUR EXPERIENCE IS THE ADDED VALUE 

You’ll be part of an international class. So you’re 
about to experience the true meaning of intercultu
rality every single day. No course book or syllabus 
can compete with that. You’ll get to know talented 
students from all over the world and start building 
your international network from day one. The world 
becomes your playground. Future guaranteed? 
Definitely!

3 COUNTRIES IN 3 YEARS

Our programme offers you the opportunity to 
discover the world in just 3 years time through an 
international project, a study exchange abroad and 
an international internship in the US, China, India, 
Russia or anywhere you want! You will gain expe
rience in at least 3 countries and the expression 
‘global citizen’ will be written all over you. Eager to 
explore the world? What are you waiting for?!

 Mechelen, Belgium
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 fb.com/BM.ThomasmoreBE  
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MARCH APR MAY JUNE JULY AUG SEPT

Semester 1: 13 teaching weeks Semester 2: 13 teaching weeks

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

INTERNATIONAL BUSINESS 15 39 3
International Trade 3
Asian Business Topics 3
African Business Topics 3
Intercultural Communication 3
World Cultures 3
Emerging Markets: Latin America 3
EU Business Topics 3
International Project 3
Study Exchange Abroad 30
Sustainable Strategic Management 3
LANGUAGES 6 3
Foreign Language (own choice) 6 3
BUSINESS MANAGEMENT 18 12 12
Marketing Principles 3
Business Fundamentals 6
Sales 3
Procurement & Supply Chain 3
Entrepreneurial Management 3 3
Financial Management 6
Economic Forum 3
Customer Relationship Management 3
Cost Calculation 6
Social Media 3
BUSINESS INTELLIGENCE 9
Digital Toolkit 3
Business Intelligence Fundamentals 3
Business Analytics 3
PERSONAL DEVELOPMENT 3 6 3
Personal Branding 3
Management skills 6
@WORK 3 30
Business Game 3
Bachelor Thesis 9
International Traineeship 21
BUSINESS ELECTIVES 6 15

BACHELOR’S DEGREE - Short/Abridged Programme 
Are you interested in International Business & Trade? Do you have a 
bachelor’s or master’s degree in tourism or hospitality? Then, we have an 
advanced international bachelor’s degree programme especially for you. 
Broaden your horizons or specialise even further by earning a second 
bachelor’s degree in just 1 year! Curious? Check out the details at 
thomasmore.be/en/ebaibtshort

 THE WORLD LIES AT YOUR FEET. 
 WITH YOUR ALL-ROUND DEGREE, 
 NUMEROUS DOORS WILL OPEN FOR YOU! 

*  Programme subject to modifications. 

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E
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Contact
Vicky Steylaerts
Programme Manager
+ 32 (0)15 68 89 07
vicky.steylaerts@thomasmore.be 

 fb.com/ITL.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/ebaitl.

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

UNIQUE IN BELGIUM

BECOME A GLOBETROTTER  

Make a difference in the world of tourism and leisure. You 
are a digital native, with digital skills. You understand the 
traveller or customer, new business models, and the world 
of online distribution and marketing. You’re an intercultural 
communicator. You finished a degree in English and speak 
at least one other language. You are a global citizen, you’re 
international. Last but not least, you follow up on trends, 
and are able to deal with an ever changing context. You are 
resilient. You are the future. You are tourism!

Practical experience, international knowhow and personal 
development rule this programme. The curriculum is built 
around a good blend of theory and practice. This enables you 
to learn on both the professional and personal level. Going 
international is key. You will spend a semester abroad during 
a study exchange. On top of that, you will learn the tricks of 
your trade in an international context during your internship 
overseas. Needless to say, all these international experiences 
will help you build cultural awareness and become a 
globetrotter. Last but not least, the programme ensures you 
are able to brand yourself in today’s digital economy.

JOB OPPORTUNITIES AHEAD
With your English bachelor’s degree in International Tourism 
and Leisure, you will have a competitive advantage in the job 
market. Or, considering all your management skills, you might 
even discover the entrepreneur within you and start your own 
business.

International Tourism and Leisure 

 Bachelor of International Tourism and Leisure

• Aviation 
• Middle managagement positions in the industry
• Incoming Agents 
• Hotel Sector 
• Tourism Boards & Destination Management 

Companies 
• Museums and Cultural Organisations 
• Event Agencies 
• Meetings, Incentives and Conferences
• Tour Operators & Travel Agents 

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

100% IN ENGLISH

Can you prove you are reasonably proficient at 
speaking and writing English (level B2, European 
Framework)? Do not hesitate, just enrol and start! 
In the end, you will master the English language 
perfectly.

YOUR EXPERIENCE IS THE ADDED VALUE

You’ll be part of an international class. So you’re 
about to experience the true meaning of intercultu
rality every single day. No course book or syllabus 
can compete with that. You’ll get to know profes
sionals from all over the world and start building 
your international network from day one. The world 
becomes your playground. Future guaranteed? 
Definitely!

 Mechelen, Belgium
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 fb.com/ITL.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

* Programme subject to modifications. Within 
each phase, you have to enrol for a certain 
number of business and/or language electives, 
but at least one language elective per phase. 

** Foreign students take the ‘Survival Dutch‘ 
course, Dutch speaking students take the 
‘Professionele Communicatie’ course.

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

INTERNATIONAL TOURISM & LEISURE 
Tourism Fundamentals 3
Travel Accommodations 3
International Tourism 3
Culture and Art Topics 3
World Cultures 3
Trends in Tourism 3
Design Thinking in Tourism 3
Aviation 3
Travel Technology 3
International Tourism Project 3
Destination Management and Incoming 
Tourism 3

Sustainable Tourism Development 4
Managing Tourist Experiences 4
Tourism Legislation and Regulations 3
ETourism 3
Tourism Research 3
MANAGEMENT
Business Fundamentals 6
Business Intelligence Fundamentals 3
Digital Toolkit 3
Entrepreneurial Management 3
Globalization and International Marketing 3
Emerging Markets 3 3
Business Analytics 3
Financial Management in Tourism 3
Ethical Managerial Problem Solving 4
COMMUNICATION
Survival Dutch or Professionele Communicatie** 3
English for International Tourism 3
Intercultural Communication in Tourism 3
YOU CHOOSE!
Language Elective:  
Spanish  French  Chinese  German 3

Language Elective or Business Elective 6 6 9
@WORK
Personal Development 3
International Study Exchange 30
International Internship in Tourism 20
Bachelor Project 10

BACHELOR’S DEGREE
Short/Abridged Programme
Are you interested in International Tourism & 
Leisure Management? Do you have a bachelor’s 
or master’s degree in business, communication or 
another related field? Then, we  have an advanced 
international bachelor’s degree programme 
especially for you.  

Broaden your horizons or specialise even further 
by earning a second bachelor’s degree in 
just 1 year! Curious? Check out the details at 
thomasmore.be/en/ebaitlshort

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MARCH APR MAY JUNE JULY AUG SEPT

Semester 1: 13 teaching weeks Semester 2: 13 teaching weeks

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

BOOMING BUSINESS
The global number of tourism arrivals keeps 
increasing. The UNWTO counts 1,4 billion tourist 
arrivals on a yearly basis, and calculated a 4% growth 
worldwide. This shows that the industry is in need of 
welltrained experts like you.
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 OP KOT 

Op zoek naar een  
tof kot? Of een akkefietje 
met je huisbaas? Slechts  
één adres! 

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

Financiële shizzle? Wij helpen 
je een handje (of twee) met de 
beste oplossing!

 WAT SCHAFT DE POT? 

Yummie, goed voor je portemonnee  
en altijd iets anders! In onze studenten
 restaurants smul je van ons menu en 
wij houden de prijs in het oog.

 ONDERWEG 

Een (elektrische) fiets  
huren? Of meer weten  
over onze carpoolapp?  
Het is langs hier!

 CULTUUR & CO 

Van opera tot cinema, van 
kleinkunst tot Kanye. Wij 
zorgen voor een snuifje 
cultuur van hoog tot laag 
en voor elke student.
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Je buddy voor grote en kleine studentennoden

Studentenvoorzieningen

 GOED IN JE VEL 

Een klein dipje of groot stresske? Lucht je hart 
tijdens een goeie babbel, volg een van onze 
trainingen of schuif mee aan tafel bij onze 
   infosessies. Ons team staat in alle discretie  
voor je klaar!

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

Studeren als topsporter of blokken met een 
functiebeperking? Wat je achtergrond ook is, wij 
geven je studies alle kansen op slagen. Je kunt 
schuiven met lessen, stages of examens ...  
Meer weten? thomasmore.be/allekansen 

 ACTIE & ONTSPANNING 

Sportfreak? Of loopt je conditie  
eerder wat mank? Met ons XXL
sportaanbod leef je je helemaal  
uit en ben je in geen tijd in topvorm.

 STRAK PLAN! 

Een knap initiatief? 
Een zotte actie? 
Laat die ideeën maar 
opborrelen, we’ve got 
your back!

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

Je BFF voor en tijdens je studies? Dat is zonder twijfel de dienst 
Studenten voorzieningen, stuvo voor de vrienden. Onze deur staat 
altijd wagenwijd voor je open!

Contact
Wij hebben een vaste stek op élke campus. Geef ons een belletje, 
stuur ons een mail. Of spring gewoon binnen. Altijd welkom!

Wil je graag vooraf een afspraak maken? 
Dat kan via thomasmore.be/maakeenafspraak.

 thomasmore.be/stuvo    stuvo@thomasmore.be
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Studiekeuze gemaakt? 
Check!
 Wil je op kot of toch liever met de trein? 
 En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN-
 VOORZIENINGEN 

FINANCIËLE SHIZZLE 
Studeren in het hoger onderwijs, dat is een flinke investering. 
Stuvo schiet je te hulp en maakt je wegwijs in je studiekosten. 
Samen zijn we financiële katers een stap voor, want er liggen tal 
van oplossingen op tafel. Denk maar aan een studietoelage of 
een stuvotoelage vanuit de hogeschool. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een toelage? Ons 
team rekent het voor je uit en ondersteunt je bij je aanvraag. 
Je hoeft dus niet te wachten tot je ingeschreven bent. Kom 
gewoon eens langs op een van onze infodagen of maak een 
afspraak op thomasmore.be/maakeenafspraak.  

En er is meer! Wij zorgen ook na je inschrijving voor je 
portemonnee. Werk je in het zweet met onze sportkaart 
voor slechts € 20 of pik wat culturele uitstapjes mee aan fikse 
kortingen. Kaching!

 START HIER! 

STUDIEGELD 2020-2021  
(per fase - 60 studiepunten)

Niet-beursstudenten: € 947,2
€ 245,2 + € 11,7 per studiepunt 

Bijna-beursstudenten: € 503,2
€ 245,2 + € 4,3 per studiepunt 

Beursstudenten: € 111,9  
(vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid 
betalen. Op je eerste factuur vind je   
enkel de vaste kost (max. € 245,2). 
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OP KOT
Heb je het thuisfront overtuigd om op kot te gaan? Yes! 
Laat de zoektocht beginnen op thomasmore.be/opkot,  
dé kotendatabank met allerlei praktische ditjes en datjes.
Gevonden? Drop ons zeker een uitnodiging voor je house
warming. Als je tussendoor nog vragen hebt over je contract  
of huurperiode, dan zijn wij standby.

PRAKTISCH, 
HOE GERAAK IK DAAR?  
Snel en makkelijk naar je campus? Goed nieuws, wij liggen  
opentop centraal, dicht bij alles. We wijzen je de weg! 

• Ben je een ‘local’ en woon je in de buurt? Zet je stappen teller in gang, 
maak een verkwikkende wandeling en kom zen aan in de les.  

• Meer een flandrien? Spring dan op je fiets, steek de file voorbij en 
parkeer je stalen ros in de stallingen op je campus. Geen velo?  
Huur je (elektrisch) exemplaar voor een prikje!  

• Reis je met het openbaar vervoer? Combineer tramtreinbus extra 
voordelig en stippel je ideale route uit met de apps van De Lijn en NMBS.  

• Liever een ‘Carpool Karaoke’ in de auto?  
Rij naar thomasmore.be/carpool en registreer je in onze carpoolapp, ook 
als je geen eigen wagen hebt. Wij matchen je aan andere studenten op 
basis van je adres en lesrooster en belonen je met leuke extraatjes.

PIONIERSDAGEN
Begin jij in september als eerste in je familie aan een 
opleiding in het hoger onderwijs? Dat is natuurlijk 
best een grote stap. Maar geen nood, kom naar onze 
pioniersdagen! Dan is het straks een stuk makkelijker 
om succesvol te starten aan onze hogeschool. 
 

 thomasmore.be/pioniers

 ALS JE DE EERSTE 
 STUDENT IN JE 
 FAMILIE BENT! 
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Misschien ook 
interessant voor jou?

BACHELOROPLEIDINGEN

Informatiemanagement  
en Multimedia
 keuzetraject Data Analytics
 Mechelen
 thomasmore.be/bada

Toegepaste Psychologie
 afstudeerrichting Arbeids en  

 Organisatiepsychologie
 Antwerpen
 thomasmore.be/baao

Bedrijfsmanagement
 afstudeerrichting Sport en  

 Cultuurmanagement
 Turnhout
 thomasmore.be/baspcm

Toegepaste Informatica
 keuzetraject 

 Artificial Intelligence
 Geel
 thomasmore.be/baai

GRADUAATSOPLEIDINGEN | NIEUW

Accounting Administration
 Antwerpen  Geel  Herentals 

  Lier  Mechelen   
 SintNiklaas  Turnhout 

 thomasmore.be/graa

Marketing en 
 Communicatiesupport

 Antwerpen  Geel  Mechelen
 thomasmore.be/grmcs

Bedrijfsorganisatie
 Antwerpen  Mechelen 
 thomasmore.be/grbo

Transport en Logistiek
 Antwerpen  Geel  Mechelen 
 thomasmore.be/grtl

JuridischAdministratieve 
Ondersteuning*

 Geel 
 thomasmore.be/grjao

Winkelmanagement
 Antwerpen  Geel  Mechelen
 thomasmore.be/grwm

* Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Communicatiemanagement M

AR Commerciële Communicatie:

KT  Branding en Advertising •

KT  Digital Media Manager •

AR Event, Concept en Organisatie •

AR Public Relations en Voorlichting:

KT  Public Relations •

KT  Woordvoerder •

Informatiemanagement en Multimedia M

KT Interactive Multimedia Design •

Journalistiek M

Media en Entertainment Business M

STUDY IN ENGLISH  
Information Management and Multimedia M

KT International Digital Product Architect •

International Communication and Media M

International Journalism M

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject

 ONTDEK 
           AL ONZE 
   BACHELORS 

Media &
Communication
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Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR Audiologie •

AR Logopedie •

Orthopedie G

Sociaal Werk G

AR Maatschappelijk Werk •

AR Maatschappelijke 
 Advisering

•

AR Personeelswerk •

AR SociaalCultureel Werk •

Toegepaste  Psychologie A

AR Arbeids en  
Organisatiepsychologie

•

AR Klinische Psychologie •

AR Schoolpsychologie 
en Pedagogische 
 Psychologie

•

Verpleegkunde L M T

Voedings en  Dieetkunde G

Vroedkunde L T

People &
Health
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Autotechnologie DN

Elektromechanica DN G

AR Automatisering •

AR Elektromechanica •

AR Klimatisering • •

AR Onderhoudstechnologie • •

AR Procesautomatisering •

ElektronicaICT DN G

AR Elektronica:
KT  Embedded Hardware •

KT  Embedded Software •

KT  Internet of Things •

AR ICT:
KT  Application Development •

KT  Applied Artificial Intelligence •

KT  Cloud and Cyber Security •

KT  Security, Systems and Services •

KT Digital Innovation •

Energietechnologie G

Informatiemanagement en 
 Multimedia

M

KT Data Analytics •

KT Information and Cyber Security •

Ontwerp en 
 Productietechnologie

DN

KT Design Track •

KT Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

KT Application Development •

KT Artificial Intelligence •

KT Digital Innovation •

STUDY IN ENGLISH  
Applied Computer Science G

Automotive Technology | NEW DN

ElectronicsICT DN

AR Electronics •

AR ICT •

Information Management and 
Multimedia

M

KT Data Science, Protection and 
Security

•

Tech & IT

 G
E

E
L

Agro en Biotechnologie G

AR Biotechnologie •

AR Dierenzorg •

AR Landbouw:
KT  Landbouw •

KT  Landbouwmechanisatie •

AR Tuinbouw •

AR Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G
AR Farmaceutische en Biologische 

 Laboratoriumtechnologie
•

AR Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

AR Biochemie •

AR Chemie •

AR Procestechnologie •

Life Sciences
& Chemistry
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Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

Education
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Bedrijfsmanagement G M T

AR AccountancyFiscaliteit • •

AR Financie en Verzekeringswezen • •

AR Internationaal Ondernemen •

AR Logistiek Management: •

KT  Logistiek Management •

KT  Supply Chain Management •

AR Marketing: • •

KT  Sportmarketing | NIEUW •

KT  Store Management | NIEUW •

AR Rechtspraktijk •

AR Sport en Cultuurmanagement •

AR Winkel en Retailmanagement •

KT Automotive Management •

KT Business en Management •

KT Business en Ondernemen •

KT Immobiliën en Verzekeringen | 
NIEUW

• •

Office Management G M
AR Business and Languages:

KT  Events4Business •

KT  Human Resources •

KT  Talen en Communicatie •

AR
Business Translation and 
 Interpreting

•

AR Health Care Management •

AR Intercultural Relations 
 Management

•

KT Communicatie en Creatie •

KT Events en Creatie •

Toerisme en 
 Recreatiemanagement

M

STUDY IN ENGLISH  
Business Management M

AR International Business and Trade •

KT Business4Events •

International Tourism and  Leisure M

Business 
& Tourism

 T
U

R
N

H
O

U
T

Bedrijfsmanagement T

AR Sport en Cultuurmanagement •

Leraar Secundair Onderwijs T
KT Leraar Lichamelijke Opvoeding 

Bewegingsrecreatie
•

Sport en Bewegen T

Sport
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E
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E
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H
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N

Bouw G
KT Bouw •

KT Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

Design
& Build

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject
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#WEAREMORE
 fb.com/thomasmorebe  @thomasmorebe  youtube.com/thomasmorebe

 @thomasmorebe  @thomasmore.be

Het leven zoals het écht is  
op onze campussen? Dat  
tonen onze studenten je  
graag zelf. Follow us!

 Discover more! 
Wil je ook het opleidingsaanbod van onze 
andere interessegebieden ontdekken?  
Je kunt al onze brochures aanvragen via 
thomasmore.be/brochures.

 Infoavonden voor ouders 
 

Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor 
en een master? Wat kost studeren in het hoger 
onderwijs? En hoe zit dat met studiepunten en 
leerkrediet? Wij zetten alles op een rijtje en geven  
nuttige tips om goed te kiezen.

• Mechelen  di. 18 februari 2020
• Geel  do. 20 februari 2020

Schrijf je in via  
thomasmore.be/infoavondouders.

 Opencampusdagen 
 

Vier keer per jaar gooien we de deuren wagen wijd 
open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ... Onze docenten 
én  studenten staan klaar voor een babbel, demo of 
 rondleiding. Vraag maar raak en ontdek de opleiding  
die bij jou past.

• za. 14 maart 2020, 10  16 uur
• za. 25 april 2020, 10  14 uur
• za. 27 juni 2020, 10  14 uur (start inschrijvingen)
• wo. 2 september 2020, 18  21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen.

KOM JE 
INFORMEREN

Sta je te popelen om verder te studeren en heb je zin in 
een extra uitdaging? Neem alvast een vak voorsprong 
via ons  Junior University College  en volg een 
semester lang les op woensdagnamiddag. Zo kun je  
nu al een vrijstelling behalen in het hoger onderwijs.  
Check it out op thomasmore.be/juc.

 Openlesdagen 
 

Proeven van the real stuff? Het hele jaar door 
 organiseren onze opleidingen open lessen en 
meeloopstages. Zet je erbij en volg een echte les  
of  practicum! Je vindt het volledige aanbod op  
thomasmore.be/openles.

KOM HET 
UITPROBEREN

Wil je tijdens de krokusvakantie (24  28 februari) 
een voorsmaakje van  verschillende opleidingen? Kom 
dan een of meerdere lessen volgen tijdens onze  
 Openlesweek XL  Het is de ideale manier om ons 
aanbod te ontdekken en te vergelijken! Save the date 
en schrijf je in via thomasmore.be/xl.


