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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze bachelor
opleidingen in het interesse gebied 
‘Design & Build’. In totaal bieden we 
meer dan 40  professionele bachelors 
aan in 8  verschillende interesse
gebieden. Het volledige overzicht 
vind je achteraan in deze brochure.

Bachelor Ontwerp- en  
Productietechnologie
  keuzetraject Design Track

 Campus De Nayer
 thomasmore.be/baopt

MISSCHIEN OOK  
INTERESSANT VOOR JOU? 

Professionele bachelors

Design & Build
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De troeven van een  
professionele bachelor

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!

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.

5



6



Ontdek 
onze campussen

Campus Geel

 Geel
 thomasmore.be/geel

 Bachelor Bouw

Campus Lucas Faydherbe

 Mechelen
 thomasmore.be/faydherbe

 Bachelor Interieurvormgeving

 Bachelor Toegepaste Architectuur
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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 aan de 

Dijle 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

Kom je met de bus? Laat de app van De Lijn je dan 
waarschuwen wanneer je bij de halte Zandpoortvest 
bent. Drie stappen later sta je op de campus!  
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! 

Je parkeert gratis op het Douaneplein, net buiten 
de ring. Tien minuutjes stappen en je bent er. Slecht 
geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je op 
de goedkope betaalparking rechtover de campus. 
Carpoolen? Eén adres: thomasmore.carpool.be.

MECHELEN
Zandpoortvest 16  2800 Mechelen
T + 32 (0)15 36 92 40
E info.faydherbe@thomasmore.be

 fb.com/wearemechelen 

STATE OF THE ART EN PERSOONLIJK

Campus Lucas Faydherbe is een 
stimulerend complex met grote en 
lichte ateliers. In het werkhuis vind je de 
hipste tools: 3Dprinters, lasercutters, 
paneelzaagmachines … 

De hartelijke en gezellige sfeer op 
de campus is uniek. Niemand is een 
nummer en er zijn geen drempels tussen 
docenten en studenten.

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

Welkom in

 MECHELEN 
 MEUBELSTAD 
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Professionele bachelor

Bouw

JIJ VOELT JE THUIS OP EEN WERF

Heb jij er zin in om mee te denken in een bouwteam en 
innovaties concreet toe te passen? Om leiding te geven aan 
medewerkers, arbeiders en onderaannemers of mee te werken 
op een studiebureau? Dan ben je bij ons op je plaats!

Het diploma van bachelor in de Bouw leidt naar uitdagende 
jobs, van ontwerp tot management.

Louter theorie? Niet bij ons. Vanaf dag één koppelen we kennis 
en vaardigheden aan opdrachten waarmee je, samen met een 
team van medestudenten, aan de slag gaat. Al snel sta je op 
een echte werf ...

Je kiest het traject van jouw voorkeur – Bouw of 
 Houtconstructies – en leert het vak vanuit concrete projecten  
en in nauwe samenwerking met de sector.

Keuzetraject

Bouw

 Geel

Keuzetraject

Houtconstructies 

 Geel

VOOR ELK WAT WILS
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 Geel

Bouw

• BIMmodelleur 
• bouwkundig tekenaar
• calculator
• planner
• werfleider
• zelfstandig aannemer

DE JOB VAN JE LEVEN

TIJD VOOR ACTIE!

Klaar voor het echte werk? Eén project steekt 
er meteen boven uit: werk aan een uitdagende 
constructie. In team stel je een dossier op, organi
seer je een werf en bouw of renoveer je dat het een 
lieve lust is. Een demonteerbare assistentiewoning, 
een buitenatelier, een gerenoveerde foorwagen … 
Dit is hét paradepaardje van de opleiding. Daarna 
loop je 17 weken stage bij een aannemer, architec
ten of studiebureau. Jij hebt de kaarten in handen. 

KOPLOPER IN INNOVATIE BOUWEN DOE JE NIET ALLEEN

Het is een torenhoog cliché maar vele handen 
maken licht werk. In de bouwwereld circuleert er 
voortdurend een team om je heen. Geen wonder 
dat soft skills een belangrijk plekje krijgen. Hoe ga 
je om met mensen? Hoe leid je een team? Tijdens 
projecten leer je open en duidelijk communiceren 
met je medestudenten. De inzet is efficiëntie. Je 
coach kijkt mee over je schouder, geeft feedback 
en staat klaar met advies. Zo handig!

Je kijkt vol verwondering naar bouwprojecten. 
Je wil je schouders zetten onder innovatieve 
projecten en duurzame oplossingen.

Een baksteen in de maag? Zeker en vast! Een uitdagende 
carrière in de bouwwereld, daar teken je voor. Het liefst 
ben je duchtig aan het managen op en rond een werf. Of 
zet je de lijnen uit bij een studiebureau. Zolang je maar 
kunt meewerken aan uitdagende projecten. Dan heb je 
ongetwijfeld een instant klik met het keuzetraject Bouw. 

Veiligheidshelm op? Je stapt vol overgave naar Campus Geel 
voor een driejarig traject. Onze ervaren docenten sturen je op 
verkenning en doorlopen alle fasen van het bouwproces. 

Samen sleutel je aan een stevige basiskennis met vakken 
als comfort, materialen en constructie. Daarna leg je eigen 
accenten met keuzevakken. Je leert alles over betonbouw, 
civiele techniek en innovaties zoals 3Dbetonprinten. Sterker 
nog, je voegt de daad meteen bij het woord met je team 
tijdens een eerste bouwproject. En ook je management skills 
krijgen een serieuze boost. In de laatste fase ga je voluit voor 
jouw interesses en zet je alles op alles tijdens een stage van 
17 weken.

Je diploma op zak? Dan is je toekomst verzekerd, want 
de bouwwereld telt behoorlijk wat knelpuntberoepen. 
Bouwkundig tekenaar, calculator, werfleider of zelfstandig 
ondernemer. Je leest het, de mogelijkheden liggen voor  
het grijpen. 

 Bachelor Bouw › keuzetraject Bouw

Contact
Lieve Gios
Opleidingsmanager
+ 32 (0)477 37 64 62
lieve.gios@thomasmore.be 

 fb.com/Bouw.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @More_Bouw
 @wearedesignbuild

#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

DE DUURZAME WONING
Duurzaam bouwen 3
Wiskunde 4
Materialen en constructie 6
Comfort 6
BIMmodelling 4
Project 7
DE WERFINRICHTING
Veiligheid 3
Sterkteleer 4
CADbekisting 4
Bouwdossier 4
Keuze: hout of betontechnologie 4
Keuze: labo hout of labo bouw 4
Project 7
DE VOORBEREIDING VAN EEN BOUWPROJECT
Calculatie betonbouw 3
Stabiliteit betonconstructies 4
Staalbouw 3
Uitvoeringstechnieken betonbouw 6
CADuitvoering 4
Topografie 3
Project 7
DE REALISATIE VAN EEN EIGEN ONTWERP
Planning ruwbouw 3
Geotechniek 4
Wegenbouw 4
Burgerlijke bouwkunde 6
Sanitair en gas 3
Engels 3
Project 7
DE COÖRDINATIE VAN EEN BOUWPROJECT  
OF BIM-COÖRDINATIE
Professional skills 3
Duurzaam renoveren 4
Afwerking 4
Verwarming en ventilatie 3
Elektrische installaties 3
Frans 3
RZL 3
Project 7
@WORK
Sanitair en gas 20
Eindjury 10

 fb.com/Bouw.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @More_Bouw
 @wearedesignbuild

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.

OP MAAT VAN JOUW INTERESSES
Wat zijn je sterktes? We nemen allerlei initiatieven om 
daarachter te komen. Denk maar aan ‘Tasteoftechnics’ of 
‘Findyourway’, meeloopdagen waarbij je een  professional 
naar keuze een dag lang op de voet volgt.

Dankzij je groeiportfolio krijg je nieuwe inzichten over je 
interesses en skills en kun je met zekerheid kiezen voor die 
ene stageplaats.

HELEMAAL UP-TO-DATE!
Of het nu gaat over de digitalisering (bv. BIM), 3Dbeton
printen, circulair bouwen of leanplannen. Jij bent helemaal 
mee met de nieuwste technische trends in energiezuinig 
bouwen.

HET BUITENLAND LONKT
Pak het vliegtuig en keer terug met een 
koffer vol kostbare ervaringen. Welke 
bestemming voeg jij toe aan je cv? 
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 Geel

Houtconstructies

• calculator
• planner
• tekenaar van uitvoeringsplannen
• werfleider van projecten in houtskeletbouw
• werfleider van projecten in interieurbouw
• zelfstandig aannemer

DE JOB VAN JE LEVEN

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

De opleiding barst van projecten. En eentje springt 
extra in het oog: werk een uitdagende constructie 
uit. Onder leiding van een bouwheer stel je een 
dossier op, organiseer je een werf en timmer 
je erop los. Resultaat? Een mobiele toog, een 
chillboomhut of een indrukwekkende klimtoren. 
Je kunt het zo gek niet bedenken. Afsluiten doe je 
met een eindstage van maar liefst 17 weken. Stuk 
voor stuk ervaringen die er echt toe doen.

UNIEK IN VLAANDEREN THAT’S THE SPIRIT

Bouwen doe je niet alleen en maar goed ook. 
Hoog tijd om je management skills boven te halen. 
We verklappen je de geheimen van leidinggeven, 
vergaderen en conflicthantering. Maar er is meer, 
we coachen je ook op teamspirit, doelgerichtheid 
en doorzettingsvermogen. Zo heb jij alles in huis 
om het waar te maken. High five!

Je loopt warm voor natuurlijke materialen.  
Je wilt timmeren aan de innovaties van morgen, 
uitblinken in houtskelet- en interieurbouw.

Je houdt van hout. Vol fascinatie kijk je naar splinternieuwe 
projecten in de houtskeletbouw en ben je benieuwd hoe het 
er achter de schermen aan toe gaat. Het is in dat wereldje, 
waar je terecht wilt komen. Wie weet als werkvoorbereider 
in een interieurbouwbedrijf of als werfleider in de 
houtskeletbouw. Zolang je maar inventief kunt zijn met 
duurzame materialen. Met het keuzetraject Houtconstructies 
sla je alvast de nagel op de kop.

Het is zover! Vol enthousiasme trek je de deur van Campus 
Geel open voor een driejarig traject. Onze ervaren docenten 
staan je nieuwsgierig op te wachten en leiden je rond in 
de wondere wereld van constructie, energie en ontwerp. 
Met een stevige basiskennis op zak kies je resoluut voor 
houtconstructies. Je leert alle kneepjes van het vak en buigt je 
over de laatste innovaties in de houtskelet en interieurbouw. 
Theorie pas je razendsnel toe op praktijk. In team werk je aan 
een uitdagend houtbouwproject, van ontwerp tot uitvoering. 
Meteen ook dé uitgelezen kans om je management skills bij 
te schaven. In de laatste fase draait alles rond specialisatie en 
trek je naar het werkveld voor een  
stage van 17 weken.

Met je diploma in de aanslag glip jij overal binnen. Aan 
uitdagende jobs geen gebrek. Bewijs je kunnen bij een bedrijf 
in houtskelet of interieurbouw, of laat de ondernemer in je 
los en start je eigen zaak. Begin maar al te dagdromen …  

 Bachelor Bouw › keuzetraject Houtconstructies

Contact
Lieve Gios
Opleidingsmanager
+ 32 (0)477 37 64 62
lieve.gios@thomasmore.be 

 fb.com/Bouw.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @More_Bouw
 @wearedesignbuild 

#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel
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 fb.com/Bouw.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @More_Bouw
 @wearedesignbuild 

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.

SPEEL JE TROEVEN UIT!
We zetten tal van initiatieven op touw om je interesses te 
ontdekken, zoals ‘Tasteoftechnics’ of ‘Findyourway’, 
meeloopdagen waarbij je een professional naar keuze een 
dag lang op de voet volgt.

In een groeiportfolio lijst je je sterktes op en met die 
nieuwe inzichten kun je zo een stageplaats uitpikken. 

EXPERT VAN DE TOEKOMST
Samen volgen we innovaties op de voet. Of het nu 
gaat over digitalisering (bv. BIM), circulair bouwen of 
LEANplannen. Jij bent helemaal op de hoogte van de 
laatste trends in houtskelet en interieurbouw. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

DE DUURZAME WONING
Duurzaam bouwen 3
Wiskunde 4
Materialen en constructie 6
Comfort 6
BIMmodelling 4
Project 7
DE WERFINRICHTING
Veiligheid 3
Sterkteleer 4
CADbekisting 4
Bouwdossier 4
Keuze: hout of betontechnologie 4
Keuze: labo hout of labo bouw 4
Project 7
DE VOORBEREIDING VAN EEN HOUTBOUW
Calculatie houtbouw 3
Stabiliteit houtconstructies 4
Houtbouw 6
Uitvoeringstechnieken ruwbouw 3
CADhoutbouw 4
Topografie 3
Project 7
DE REALISATIE VAN EEN EIGEN ONTWERP
Planning afwerking 3
Meubeltechnologie 1 3
Afwerking 4
CADinterieur 4
Sanitair 3
Engels 3
Ondernemerschap 3
Project 7
DE COÖRDINATIE VAN EEN INTERIEURPROJECT 
OF BIM-COÖRDINATIE
Professional skills 3
Duurzaam renoveren 4
Meubeltechnologie 2 4
Verwarming en ventilatie 3
Lean manufacturing 3
Frans 3
RZL 3
Project 7
@WORK
Stage 20
Eindjury 10

LAST CALL FOR …
Blijf niet onder je kerktoren, maar trek naar 
het buitenland voor een  onvergetelijke 
ervaring. Jij kiest je bestemming, wij maken 
het waar. Dubbelcheck!
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Professionele bachelor

Interieurvormgeving

CREATIVITEIT TROEF!

Heb je interesse in de wereld van interieur, meubel en design? 
Wil je zelf ontwerpen en creëren? Studeer je graag al doende, 
realistisch én markgericht? Dan is onze bachelor Interieur
vormgeving echt iets voor jou!

In fase 1 en 2 leg je een stevige basis. We weken je los uit 
vastgeroeste ideeën. Creativiteit, innovatie en technische 
haalbaarheid zijn onze kernbegrippen. In fase 3 maak je 
individuele keuzes. Je kiest je ontwerpopdrachten en hangt er 
keuzevakken aan vast. 

Je studeert af met een uniek en persoonlijk portfolio aan 
ontwerpen, vaardigheden  en leerervaringen. Je bent direct 
klaar voor de markt. Óf perfect voorbereid om nog verder te 
studeren. Een bachelornabachelor Meubelontwerp of een 
postgraduaat Space & Service Design? Wij hebben het allemaal 
in huis. Onze bacheloropleiding opent bovendien deuren 
tot tal van masteropleidingen in binnen en buitenland. Ons 
vakgebied ligt aan je voeten!

Bachelor

Interieurvormgeving

 Mechelen
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 Mechelen

Contact
Greetje Lathouwers
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 92 40
greetje.lathouwers@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/Interieurvormgeving.Mechelen
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearedesignbuild 

 Bachelor Interieurvormgeving

Interieurvormgeving

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

Campus Lucas Faydherbe 
Zandpoortvest 16  2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen   thomasmore.be/faydherbe

• zelfstandig ontwerper
• medewerker in interieur of architectuurbureaus
• adviseur bij interieurfirma’s
• meubelontwerper in de meubelsector
• in de standenbouw, tentoonstellingsontwerp, 

scenografie

DE JOB VAN JE LEVEN

GO INTERNATIONAL

Een goede ontwerper haalt zijn inspiratie overal. 
Daarom organiseren we een internationaal semester 
(semester 5), nodigen we buitenlandse gastdocenten 
uit én ontvangen we uitwisselingsstudenten. Maar je 
kunt natuurlijk ook zelf ‘abroad’ gaan. We stimuleren 
je om in fase 3 via Erasmus+ en andere kanalen een 
semester in het buitenland te studeren, werkplek
leren of stage te lopen, zowel binnen Europa als 
ver daarbuiten: China, Australië, Texas, ZuidAfrika, 
Cuba ... Internationalisering kent geen grenzen!

EEN PASSIE VOOR  
INTERIEUR EN MEUBELS

JUST DO IT!

Uniek aan onze opleiding is de sterke focus op 
de praktijk: je leert écht al doende, in praktijk
ateliers waar mentoren je persoonlijk begeleiden. 
 Interieurvormgevers, meubelontwerpers, (interieur)
architecten, grafici, productontwikkelaars, kunst
historici, filosofen ... stuk voor stuk toppers in hun 
vakgebied. Welke keuze je ook maakt, we bereiden 
je intensief voor op de stap naar het werkveld. Je 
studeert af met een enorm pak bagage, inclusief 
een persoonlijk vormgegeven portfolio van je werk.

Wil je interieurs en meubels ontwerpen? In 
onze bachelor Interieurvormgeving kun je je 
creativiteit botvieren op een realistische en 
marktgerichte manier, met focus op de praktijk.

Als interieurvormgever kan je veel kanten op. Hedendaagse 
interieurs ontwerpen? Concepten voor de toekomst 
 bedenken en maakklaar uitwerken? Het nieuwste meubel 
ontwerpen? Je presentatievaardigheden ontwikkelen? 
Duurzaamheid nastreven? Aan jou de keuze.

Je zette nog nooit een lijn op papier? Geen probleem, we 
beginnen van nul. Niet je vooropleiding maar je motivatie telt.

In de eerste twee fasen leren we je ‘outside the box’ denken.
• In de leerlijn ‘Ontwerp’ ontwikkel je een vormentaal en werk 

je die ergonomisch, functioneel en technisch uit. 
• De leerlijn ‘Voorstelling’ focust op communiceren: van 

schetsen, via digitale teken en presentatieprogramma’s, 
naar wervende totaalpresentaties.

• In de leerlijn ‘Kennis’ komt de theorie aan bod, kennis die je 
onmiddellijk kunt toepassen in je ontwerpen.

• In de leerlijn ‘Portfolio’ komen al je leerervaringen en 
leer resultaten bij mekaar in een persoonlijke ontwikkelings
bundel van inspiraties en realisaties.

In fase 3 stel je zelf je programma samen, op maat van jouw 
interesses en beoogde jobprofiel. Je legt je eigen focus én 
je kunt ook voor Engelstalige vakken kiezen. Een stage van 
mini maal 24 dagen en/of een semester in het buitenland 
maken het geheel compleet.
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 fb.com/Interieurvormgeving.Mechelen
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearedesignbuild 

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.

SCHOOL IS NIET ALLES …
Via onze Faydherbe Academie stimuleren we jou om vanaf 
dag één het echte werk te verkennen: bedrijfsbezoeken, 
lezingen, workshops, reizen, studieuitstappen ... 

Maar ook via samenwerking met échte klanten/bedrijven 
en deelname aan ontwerpwedstrijden gooien we je het 
werkveld in. In What’s_on kun je documentatie raadplegen, 
stalen bekijken, snuisteren in tijdschriften en boeken. Maar 
je kunt er ook extra begeleiding vragen in functie van de 
technische uitwerking en de presentatie van je ideeën.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ONTWERP

Ontwerpen 1 24

Ontwerpen 2 24

Ontwerpen 3 (verschillende keuzes mogelijk) 12

Bachelorproef (verschillende keuzes mogelijk) 24

Werkveldervaring (verschillende keuzes mogelijk) 6

VOORSTELLING

Schetsen 6 3

Computertekenen (Vectorworks) 6 3

Computertekenen (Autocad) 3

Digitale presentatie 3 3

Mixed media 3

Visuele of creatieve communicatie 3

KENNIS

Bouwconstructie 3

Interieurconstructie 3

Ontwerpmethodiek 6

Cultuur 6 6

Meubelconstructie 3

Interieurtechnieken 6

Materialenleer 3

Beroepsmethodiek 3

Ontwerpethiek 3

Bouwadministratie 3

Design & research 3

Entrepreneurship 3

Bedrijfsseminaries 3

Hedendaagse beeldende kunst 3

PORTFOLIO

Portfolio 1 3

Portfolio 2 3

Portfolio 3 3
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Professionele bachelor

Toegepaste Architectuur

JIJ WORDT EEN ONMISBARE 
SCHAKEL IN DE BOUWSECTOR

Bij bouwprojecten zijn professionals uit verschillende disciplines 
en sectoren betrokken. Als bachelor Toegepaste Architectuur in 
spe groei jij uit tot een schakel tussen bouwheren, architecten 
en aannemers.

Het programma focust op drie verschillende niveaus, van het 
ruwe gebouw naar het interieur tot het meubelmaatwerk. 

Je leert de modernste computermodellen en teken
programma’s uit de architectuur en bouwwereld gebruiken, 
lezen, begrijpen én praktisch interpreteren. Je ontdekt hoe 
virtueel bouwen de efficiëntie en duurzaamheid van de bouw 
verhoogt. 

We stomen je stap voor stap klaar voor het echte werk, onder 
begeleiding van professionals uit het werkveld.

 Mechelen

Bachelor

Toegepaste Architectuur
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 Mechelen

Contact
Bart Milon
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 92 40
bart.milon@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/ToegepasteArchitectuur.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearedesignbuild

 Bachelor Toegepaste Architectuur

Toegepaste Architectuur

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

Campus Lucas Faydherbe 
Zandpoortvest 16  2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen   thomasmore.be/faydherbe

• assistentarchitect, assistentbouwheer, 
 assistentaannemer

• specialist ‘virtueel bouwen’ (BIM)
• calculator
• bouwkundig tekenaar 
• bouwtechnisch adviseur
• werfleider

DE JOB VAN JE LEVEN

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Naast het vaste lespakket biedt ons inspiratie en 
documentatiecentrum What’s_on je extra leer
kansen. Je kunt er documentatie raadplegen, stalen 
bekijken, snuisteren in tijdschriften … Wie wil, 
krijgt ook extra begeleiding bij het uitwerken van 
technische tekeningen, presentaties en renderings. 
Op vaste tijdstippen staan docenten met de meest 
uiteenlopende competenties voor je klaar. 

BOUWEN AAN DE TOEKOMST DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERSCHOOL

We stimuleren jou om vanaf fase 1 het werkveld te 
verkennen: bedrijfsbezoeken, tentoonstellingen, 
lezingen, workshops, studieuitstappen … maar ook 
samenwerkingen met échte klanten en bedrijven.
In de laatste fase doet elke student aan werkplek
leren. Niet zelden is een werkplek een opstap naar 
een carrière. Ons netwerk aan werkplekken is heel 
uitgebreid en breidt constant uit met nieuwe en 
frisse bedrijven.

Wil je een architectuurprofessional worden en 
aan de slag met de meest actuele software? In 
onze bachelor Toegepaste Architectuur leer je 
alle fasen van het bouwproces kennen. 

Je werkt – van concept tot realisatie – mee aan architecturale 
projecten, zowel bij architecten als bij aannemers of bouw
heren. Je zorgt ervoor dat projecten aan de technische en 
wettelijke vereisten voldoen, én binnen  timing en budget 
worden opgeleverd. Uiteraard zonder daarbij de architectura
le kwaliteiten uit het oog te verliezen. 

Vier leerlijnen vormen de basis van je opleiding. In ‘Project
atelier’ pas je ze toe in échte, uiteenlopende bouwprojecten.

• In de leerlijn ‘Architectuur & Context’ leer je de  maat schap 
pelijke relevantie van architecturale projecten (her)kennen.

• In de leerlijn ‘Architectuur & Technologie’ verwerf je de 
technische kennis die noodzakelijk is voor de detaillering en 
uitvoering van architecturale projecten.

• In de leerlijn ‘Architectuur & Visualisatie’ leer je ontwerp
schetsen vertalen naar gedetailleerde uitvoeringstekeningen 
en digitale uitvoeringsdossiers of zogenaamde BIM’s 
(Building Information Model) opstellen.

• In de leerlijn ‘Architectuur & Management’ leer je architec
tuurprojecten van opgave tot realisatie te organiseren, met 
aandacht voor administratie en communicatie.

Fase 3 bestaat voor het grootste deel uit werkplekleren. Je 
doet de nodige leerervaringen op bij een architectuurbureau, 
een bouwbedrijf, projectontwikkelaar of overheidsbedrijf.

22



 fb.com/ToegepasteArchitectuur.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearedesignbuild

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

ARCHITECTUUR & CONTEXT

Cultuur en geschiedenis 3

Ethiek en deontologie 3

ARCHITECTUUR & TECHNOLOGIE

Materialen, constructie en comfortbeheer 18 15

ARCHITECTUUR & DIGITALISATIE

Virtueel bouwen 12 12

ARCHITECTUUR & MANAGEMENT

Communicatieskills 3 3

Beroepsmethodiek 3 3

Projectmanagement 3

PROJECTATELIER & PORTFOLIO

Projectatelier 18 18

Portfolio 3 3 6

WERKPLEKLEREN 54

WERKZEKERHEID TROEF!

De uitzonderlijke combinatie van architecturale vakkennis, 
digitale visualisatie en communicatieskills maken jou heel 
gegeerd in de groeiende bouwsector, die een nijpend 
tekort heeft aan professioneel opgeleide profielen. Dankzij 
je veelzijdige opleiding en het grote aandeel praktijk maak 
je vlot de overstap van studeren naar werken.
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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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 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

Je buddy voor grote en kleine studentennoden

Studentenvoorzieningen
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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?

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!

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN- 
 VOORZIENINGEN 

 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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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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H
O

U
T

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 •

Elektronica-ICT 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

Electronics-ICT 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

 M
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N
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 V
O
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SE
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A

R

Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

Education

30



 G
E

E
L

 M
E

C
H

E
LE

N

 T
U

R
N

H
O

U
T

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

 G
E

E
L

 M
E

C
H

E
LE

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!

 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.

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


