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Educatieve bachelors

Education

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

Het opleidingsaanbod en de specifieke programma’s in deze brochure zijn gebaseerd op de gegevens zoals die  bekend waren bij het ter perse gaan (12/12/2019). 
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op www.thomasmore.be voor de laatste stand van zaken.
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De troeven van een  
educatieve 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 educatieve 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 educatieve 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 educatieve 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 scholen en organi-
saties 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.
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Educatieve bachelor

Leraar Kleuteronderwijs

JIJ BENT GEK OP KINDEREN

Je kijkt met grote ogen naar de ontdekkingsdrang en fantasie 
van jonge kinderen. Je staat te popelen om mee te bouwen 
aan hun ontwikkeling en samen de wijde wereld te verkennen. 
Je geniet van zingen, spelen, creatief zijn ...

Als kleuterleraar begeleid en stimuleer je het leer- en 
 ontwikkelingsproces van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Je 
neemt hen mee op ontdekkingsreis in de wondere wereld van 
kleuren en klanken, natuur en techniek, cijfers en letters ....  
Wij stomen je met veel plezier klaar voor deze unieke job!

Je ontdekt hoe je kennis speels en creatief vertaalt naar de 
leefwereld van kleuters, hoe je van elke dag een belevenis 
maakt. Je leert doelen selecteren, lesvoorbereidingen maken, 
materialen bij elkaar zoeken enz. Je wordt een krak in het 
bedenken en organiseren van leerrijke activiteiten, hoeken, 
spelletjes, kringmomenten, uitstappen ... 

Je kunt de opleiding volgen in Mechelen of Vorselaar.  
Elke campus legt eigen accenten.

Bachelor

Leraar 
Kleuteronderwijs

 Mechelen

Bachelor

Leraar 
Kleuteronderwijs 

 Vorselaar

KIES JE CAMPUS
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 Mechelen

Leraar zijn, dat leer je niet uit een boek. Daarom 
integreren we vanaf dag één een stevige brok 
onderwijspraktijk in je opleiding.

Je gaat meteen aan de slag in ons kleuterlabo en je loopt elk 
semester stage, telkens in een andere school met een nieuwe 
context. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Zo doe je 
extra veel ervaring op.

• In fase 1 verken je het leven in een échte kleuterklas. Je 
speelt mee en probeert zelf enkele activiteiten uit. Daarna 
neemt het aantal stagedagen geleidelijk toe. Op het einde 
van fase 1 sta je een hele week in de klas. 

• In fase 2 spitsen we ons specifiek toe op de jongste én de 
oudste kleuters en breek je geregeld uit de muren van je 
klas. 

• In fase 3 krijg je de kans om buiten de gekende school-
context stage te lopen: in de kinderopvang, het buiten-
gewoon onderwijs, in een cultuurorganisatie enz. Op het 
einde van de derde fase ben je klaar voor je eindstage: je 
neemt alle klas- en schooltaken van je mentor over, met 
bijzondere aandacht voor kleuters met specifieke noden.

Gedurende je hele opleiding staan wij, ervaren en 
 gepassioneerde docenten, voor je klaar. Wij leiden je op in alle 
domeinen van het kleuteronderwijs: taal, wiskundige initiatie, 
oriëntatie op de wereld, beweging, beeld, godsdienst, muziek. 
Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan pedagogische 
vakken, projecten en coaching.

Contact
Annelies Walschap
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 92 77 | + 32 (0)486 51 84 11
annelies.walschap@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/LeraarKleuteronderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

Leraar Kleuteronderwijs

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-kom.

Campus Kruidtuin 
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen     thomasmore.be/kruidtuin

• kleuterleerkracht
 - in alle netten van het onderwijs
 - in het methodeonderwijs
 - in het buitengewoon onderwijs
• zorgleerkracht
• bijzondere leermeester beweging voor kleuters
• kinderopvang, voor- en naschoolse opvang
• medewerker in onderwijsorganisaties (bv. CLB’s) 

of in culturele, sociale en/of sportorganisaties

DE JOB VAN JE LEVEN

TALENT IN DE KIJKER

Van meet af aan kun je zelf inhoudelijke keuzes 
maken en je groeiproces gericht afstemmen op 
jouw interesses en talenten. Zo kun je ukelele of 
gitaar leren spelen, een EHBO-diploma behalen, 
je expressie aanscherpen … In fase 3 heb je zelfs 
één derde van je programma zelf in handen. En 
als bonus kun je ook nog eens opteren voor een 
internationale stage!

LERAAR IN DE KLAS EN MEER JE LEERT AL DOENDE 

Dankzij onze unieke infrastructuur krijg je de kans 
om ‘het vak’ in een veilige omgeving te leren. 
• In het kleuterlabo, een échte kleuterklas op de 

campus, oefen je de praktijk mét en zonder 
kinderen. 

• In het Zwiebelbos leer je al doende wat kinderen 
belangrijk vinden bij het buitenspelen. 

• Het leercentrum biedt ruimte om ‘uit het leven 
gegrepen’-situaties en uitdagingen aan te pakken.

 Educatieve Bachelor Leraar Kleuteronderwijs
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 fb.com/LeraarKleuteronderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

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

ALGEMENE (BEROEPSGERICHTE) 
COMPETENTIES 

20 11 14

Kind in ontwikkeling 5

Onderwijskader 3

Leraar in ontwikkeling 6 3 3

Opvoedingskader 3 8

Religie, zingeving, levensbeschouwing 3

Op weg naar inclusie 4

Onderwijsorganisatie en -beleid: afstuderen 3

Onderwijs en samenleving 4

BEROEPSSPECIFIEKE COMPENTENTIES 24 21 6

Beeld 3 3

Muziek 3 3

Taal 3 3

Oriëntatie op de wereld 3 3

Spelen 3

Wiskundig denken 3 3

Beweging 3 3

Godsdienst 3 3

Interculturaliteit en interreligieusiteit 3

Teamgericht werken 3

PRAKTIJK 13 25 33

Project 3 9 3

Instapstage 4

Basisstage 6

Stage bij de jongere kleuters 8

Stage bij de oudere kleuters 8

Keuzestage 10

Verdiepingsstage 6

Eindstage 14

KEUZE 3 3 7

 FASE 1 2 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 - 10.00 uur Leraar in
ontwikkeling

of 
Project

 Aula 
 (Geïntegreerd)  

 kleuterlabo 

 Zelfstandig 
 werk & 

 voorbereiding
 stage 

Muziek

10.15 - 11.45 uur Beeld
 Leercentrum 

 of kleuterlabo 

Pauze

12.45 - 14.15 uur
 Zelfstandig 

 werk & 
 voorbereiding

 stage 

 Leercentrum 
 of kleuterlabo 

 Zelfstandig 
 werk & 

 voorbereiding
 stage 

Taal
Kind in 

 ontwikkeling

14.30 - 16.00 uur Oriëntatie  
op de wereld

Onder wijskader

16.15 - 17.15 uur  Leercentrum 
 of kleuterlabo 

VOORBEELD VAN EEN LESROOSTER (fase 1 - semester 1)
 Aula  Elk opleidingsonderdeel geeft 
minstens eenmaal een les in de aula.

 (Geïntegreerd) kleuterlabo  Onder 
begleiding ga je vanuit verschillende 
opleidings onderdelen aan de slag 
in het kleuterlabo, met en zonder 
kinderen.

 Leercentrum of kleuterlabo  Onder 
begeleiding van een docent werken 
in het leercentrum of kleuter labo (met 
en zonder kinderen).

 Zelfstandig werk & voor bereiding 
stage  Ruimte voor zelfstandig werk 
thuis en stage voorbereiding/-reflectie.

“KLEUTERS  
KOMEN ECHT  

ALLES VERTELLEN,  
DAT MAAKT HET  

ZO BOEIEND”

Meester Maarten



 Vorselaar

Een enthousiast team van docenten leert je 
de kneepjes van het vak. Ze leiden je op in 
alle groeidomeinen van het kleuteronderwijs: 
taal, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, 
muzische vorming, motorische ontwikkeling en 
godsdienst. Samen volgen we jouw leerproces 
en geven je voeding om te groeien!

SNELLE DUIK IN DE PRAKTIJK
Al in de eerste weken van de opleiding verken je het leven in 
de kleuterklas. Jouw ankerdocent geeft je heldere feedback, 
zodat je kan groeien in het leraar-zijn. Het aantal stagedagen 
en de kleuterleeftijd kent een geleidelijke opbouw. Je doet 
stage in diverse scholen en als je wil ook in het buitenland.

STAPSGEWIJS GROEIEN
Schitteren doet een leraar samen met anderen. Dus leer 
je  samenwerken met collega’s, ouders en al wie verder 
 betrokken is bij de school en de ontwikkeling van kleuters.

Daarnaast staat vakmanschap centraal: 

• In fase 1 leggen we een stevige kennisbasis in de leer-
gebieden en pedagogisch-didactische kaders. Daarnaast 
krijgt een derde van het programma een muzische invulling. 
Zo ontplooi je je als een creatieve en speelse leraar.

• In fase 2 verfijn en verbreed je deze basis, met differentiatie 
als belangrijkste focus.

• In fase 3 focus je op zorg en diversiteit én is er ruimte voor 
eigen keuzes.

Contact
Annelies Demessemaeker
Opleidingsmanager
+ 32 (0)490 49 21 85
annelies.demessemaeker@thomasmore.be #wearevorselaar

Leraar Kleuteronderwijs

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-kov.

Campus Vorselaar 
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

 fb.com/wearevorselaar  thomasmore.be/vorselaar

• kleuterleraar
 - in alle netten van het onderwijs
 - in het methodeonderwijs
 - in het buitengewoon onderwijs
• zorgleerkracht
• bijzondere leermeester beweging voor kleuters
• kinderopvang, voor- en naschoolse opvang
• medewerker in onderwijsorganisaties (bv. CLB’s) 

of in culturele, sociale en/of sportorganisaties

DE JOB VAN JE LEVEN

UITSTEKENDE STAGEBEGELEIDING

Onze stagebegeleiding is top! Dat zeggen wij 
niet ... dat zegt een onafhankelijke commissie van 
experten. We kregen als enige in Vlaanderen het 
keurmerk ‘excellent’. En daar zijn we fier op!

 fb.com/LeraarKleuteronderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

KLEUTERONDERWIJS IN KLEUR!

JE KRIJGT DE RUIMTE OM TE LEREN 
EN TE OEFENEN

En dat mag je letterlijk nemen! De lessen eindigen 
meestal om 15.45 uur. Zo is er tijd om te werken, 
zelfstandig of in groep. Je gaat bovendien ook 
digitaal aan de slag met blendspace, weebly, 
kennisclips ...

 Educatieve Bachelor Leraar Kleuteronderwijs

WIJ DAGEN JOU UIT ... 

Als student heb je jouw eigen leerproces in handen. 
Je draagt deze verantwoordelijkheid, maar wordt 
hierin ondersteund. De lat ligt hoog en regelmatig 
krijg je een duw(tje) om er zelf over te springen. 
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 fb.com/LeraarKleuteronderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

tweede zitHET 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

ORIËNTATIE OP HET BEROEP 4 5 9

Oriëntatie op het beroep 4 5 6

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING 9 9 16

Pedagogisch-didactische vorming 9 9

Zorgbreed onderwijs 6

Zorgcasus 3

Partner van ouders 3

Superdiversiteit 4

LEERGEBIEDEN 15 19 3

Motorische ontwikkeling 3 3

Wiskundige initiatie 3 3

Taal 3 3

Godsdienst 3 3

Wereldoriëntatie 3 7

Filosoferen 3

MUZISCHE VORMING 18 6

Beeld 6

Muziek 6

Dans, drama, beweging 6

Muzisch werken 6

INTEGRATIE 14 21 32

Integratieopdracht 4 6

Onderzoekslab 9

Community service learning 3

PRAKTIJK 10 15 20

lesvrij blok- en examenperiodeintroductieweek

*  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.

WELKOM IN DÉ LERARENCOMMUNITY 
VAN VLAANDEREN
Op Campus Vorselaar koestert elke student dezelfde 
droom: leraar worden! In een driejarige opleiding of 
 verkort traject word je een leraar kleuter-, lager of 
 secundair onderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen 
de verschillende lerarenopleidingen kun je een extra 
diploma behalen in slechts 1 of 2 semesters.

Samen met een ervaren docententeam vormen we een 
hechte community op deze kleine, gezellige en  vernieuwde 
campus in het groen. Vanuit een lange onderwijstraditie 
zetten wij sterk in op het vormen van leraren met meester-
schap, passie en een open visie op de wereld en het 
onderwijs. Wij leggen de lat hoog, want elk kind of jongere 
verdient de beste leraar! 

Bij ons word je een straffe professional: een breed 
 gevormde leraar met vakexpertise!

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 - 10.00 uur  Taal 
 Motorische  

 ontwikkeling 
 Dans, drama,  

 beweging 

10.15 - 11.45 uur
Pedagogisch- 
didactische 

vorming
 Godsdienst 

 Dans, drama,  
 beweging 

Pauze

12.30 - 14.00 uur  Oriëntatie op  
 het beroep 

Pedagogisch- 
didactische 

vorming
 Muziek 

14.15 - 15.45 uur
 Praktijk:  

 voorbereidings-      
 route 

 Beeld 

VOORBEELD VAN EEN LESROOSTER (fase 1 - semester 1)

 Leergebieden 

 Muzische vorming 

 Praktijk 

 Ruimte voor zelfstandig werk  
 of in groep 
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Educatieve bachelor

Leraar 
Lager Onderwijs

JIJ WIL KINDEREN INSPIREREN

Jij hebt een brede algemene kennis en je bent altijd 
 nieuwsgierig gebleven. Je droomt van een afwisselende job, 
met elke dag nieuwe uitdagingen.

Je wil graag met kinderen van 6 tot 12 jaar werken. Je stemt 
je gemakkelijk af op hun golflengte en stapt met plezier in hun 
leefwereld.

Je kijkt met een open blik naar de wereld en je staat sterk 
in je schoenen. Je bent sociaal en communicatief. Ouders 
sta je graag te woord en samenwerken met collega’s vind je 
inspirerend.

Herken je je in dit profiel? Dan zit je goed met onze bachelor 
Leraar Lager Onderwijs! We vormen je tot een eigentijdse, 
allround leerkracht, die dicht bij de leerlingen en met beide 
voeten in de wereld staat.

Je kunt de opleiding volgen in Mechelen, Turnhout of Vorselaar.  
Elke campus legt eigen accenten.

Bachelor

Leraar  
Lager Onderwijs

 Mechelen

Bachelor

Leraar  
Lager Onderwijs

 Turnhout

Bachelor

Leraar  
Lager Onderwijs

 Vorselaar

KIES JE CAMPUS
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Je wil graag werken met kinderen van 6 tot 12 
jaar. Je stemt je gemakkelijk af op hun golflengte 
en je kijkt ernaar uit om samen met hen hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Leraar zijn. Het is een vak en bij ons leer je het al doende! 
Want een klas in handen nemen, dat doe je niet zomaar.  
Daarom zetten wij je geleidelijk op weg. In de loop van je 
opleiding kom je in alle jaargroepen terecht, zodat je zowel in 
het eerste als het zesde leerjaar je mannetje leert staan.

In fase 1 focus je op de verschillende leergebieden in de basis-
school: Nederlands, Frans, rekenen, wereldoriëntatie, muzische 
vorming, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding. Theorie 
wordt snel omgezet in échte klaspraktijk, dankzij ateliers op 
de campus en dankzij de stage. Vanaf oktober ga je elke 
week een dag naar je stageschool. Bovendien werk je aan je 
identiteit als leerkracht en leer je coachend optreden.

In fase 2 zijn de stages langer en intensiever en ontdek je de 
specifieke aanpak in diverse jaarklassen. Zeeklassen, leer-
wandelingen en techniekdagen zorgen voor een veelzijdige 
kennismaking met je latere beroep. Ook samenwerking met  
je collega-studenten krijgt de nodige aandacht.

Fase 3 legt nóg meer nadruk op de praktijk. Je maakt de 
overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs aan den 
lijve mee, je ontdekt de aanpak in het eerste leerjaar en je 
eindigt als een allround zelfstandig leerkracht. Bovendien kun 
je bijkomende expertise uitbouwen in onze expertklassen.

 Mechelen

Contact
Ilona Hawrijk
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 92 62
ilona.hawrijk@thomasmore.be

Leraar Lager Onderwijs

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-lom.

 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

MEER DAN LERAAR,
MEER DAN DE KLAS

#wearemechelen
Campus Kruidtuin 
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen     thomasmore.be/kruidtuin

LERAAR ALS COACH

Als leerkracht wil je de kinderen en de mensen met 
wie je samenwerkt ondersteunen om echt goed te 
worden in wat ze doen, om voluit te durven gaan 
voor wat ze waard zijn. In de loopbaanleerlijn werk 
je aan jezelf als coach. Zo versterk je de kwaliteit 
van je gesprekken met kinderen, ouders en 
collega’s.

EXPERTKLASSEN

In fase 3 kun je je via expertklassen verdiepen in 
een specifiek thema. Zo begin je met extra bagage 
aan je loopbaan, een extra troef bij het solliciteren! 

Je kunt kiezen uit:

• STEM
• rooms-katholieke of 

islamitische godsdienst
• zorg

• onderwijs in groot-
stedelijke context 

• mediawijsheid
• cultuuronderwijs

In het onderwijs: 
• klasleraar in het eerste  

tot zesde leerjaar 
• leraar in een specifiek 

leergebied (bv. Frans, 
muzische vorming, media) 

• beleidsondersteuner 
• zorgleerkracht of 

 zorg coördinator

DE JOB VAN JE LEVEN

Buiten het onderwijs: 
• voor- en naschoolse 

opvang 
• educatieve sector  

(bv. Klasse,  uitge ve - 
rijen, bibliotheken)

• culturele sector
• bedrijfsleven

 Educatieve Bachelor Leraar Lager Onderwijs
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 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

*  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

PRAKTIJKLEERLIJN 33 39 48

Thema 1: oog hebben voor 6

Thema 2: leerprikkels 6

Thema 3: leer-kracht 6

Thema 4: onderwijs verkennen 6

Atelier en stage 1 9

Thema 5: breek uit je klas 6

Thema 6: groei-kan(s) 6

Thema 7: verbinding maken 6

Thema 8: blikopener 6

Atelier en stage 2 15

Thema 9: het jonge kind 9

Thema 10: kinderen van de muzen 6

Thema 11: durven doen 6

Horizonstage 3

Focusstage 6

Zelfstandige stage 18

BASISLEERLIJN 24 15 9

Wiskunde 3 3

Taal (Nederlands + Frans) 6 3

Lichamelijke opvoeding 3

Wereldoriëntatie 3 3

Muzische vorming 3 3

Keuze uit:
• Rooms-katholieke godsdienst
• Islamitische godsdienst
• Andere levensbeschouwingen

3 3

Basiskennis 3

Expertklas 9

LOOPBAANLEERLIJN 3 6 3

Coaching 3 6 3

BLOK-ONDERWIJS
We splitsen het academiejaar op in 4 
blokken van 7 weken. Per blok werk 
je onder begeleiding van een team 
docenten intensief rond een bepaald 
thema. De evaluatie gebeurt op het 
einde van elk blok. Zo blijft het aantal 
examens na elk semester beperkt tot 
de vakken uit de basisleerlijn.

EN … ACTIE!
Ateliers op de campus, een gloednieuw leercentrum en  
stages op verschillende basisscholen dompelen je onder 
in de klaspraktijk. In fase 1 word je aan één stageschool 
verbonden, in fase 2 en 3 maak je kennis met meerdere 
scholen. Bij de keuze van die stagescholen houden we 
rekening met de afstand tot je woonplaats. Ook inter-
nationale stages – kort of lang – zijn populair!

KEUZE IN GODSDIENST
Tijdens je opleiding kun je kiezen uit katholieke gods-
dienst, islamitische godsdienst of andere levensbeschou-
wingen. Wie leerkracht godsdienst in de lagere school wil 
 worden, kan zich specialiseren in katholieke of islamitische 
godsdienst. Met deze expertise kun je ook aan de slag als 
bijzondere leermeester in het officieel onderwijs.

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

Semester 1: 14 lesweken Semester 2: 14 lesweken

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

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

“ALS LERAAR HEB JE  
IMPACT OP HET LEVEN  
VAN KINDEREN, OOK  
AL ZITTEN ZE MAAR  
EEN JAAR IN JE KLAS.”

Olivier Van Roy
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In onze opleiding gaan we samen aan de slag 
om jou voor te bereiden op het onderwijs van 
vandaag én morgen.

We gaan voor ondernemende leraren, met een duidelijke, 
inhoudelijke focus van bij de start. Je leert met een open blik 
naar onze maatschappij en vernieuwingen in het onderwijs te 
kijken. Met de nodige portie lef test je deze ook uit op stage 
of in challenges. In teams versterk je elkaar om uit te groeien 
tot enthousiaste leraren met een passie voor onderwijs. Je zal 
je zeker thuis voelen in onze opleiding waar verbondenheid 
en vertrouwen centraal staan.

Afgebakende periodes
We werken binnen een 6-weken-systeem met telkens een 
duidelijke focus en een evaluatie aan het einde. Zo blijft je 
studie overzichtelijk voor jou. We hanteren een regelmatige 
structuur met één vaste stagedag per week, vier halve 
dagen les, drie halve dagen begeleid werk en één halve dag 
coaching. Je werkt vaak op de campus, zowel individueel als 
in kleine, wisselende groepen. We leggen de focus op snelle 
feedback, meerdere examenkansen binnen één academiejaar 
en leren van en met elkaar.

Be challenged!
Onderwijs is permanent in beweging. Initiatief, creativiteit en 
ondernemingszin vinden we belangrijk. Daarom werk je naast 
je onderwijsvakken per periode samen aan een prikkelende 
uitdaging. In deze challenges integreer je verschillende 
vakken. Je gaat vernieuwend aan de slag en legt direct de  
link met de praktijk.

 Turnhout

#weareturnhout

Leraar Lager Onderwijs

… NIET ALLEEN

• Van bij de start van je opleiding dompelen we je 
onder via een basecamp. Zo voel je je meteen 
thuis! 

• Je vaste ankerdocent coacht jou. Samen blik je 
terug en vooruit op je wekelijkse stages.

• We voorzien vrijblijvende bijspijkertrajecten voor 
vakken die extra focus vergen.

• Tijdens tutorsessies ondersteunen tweedejaars jou 
bij alle aspecten van je studie.

LERAAR WORDEN, DAT DOE JE SAMEN … 

• Je gaat van meet af aan teamteachend aan de 
slag op je stageschool, en dat in je eigen regio. 

• Je werkt in leergroepen aan projecten en benut 
elkaars talenten. 

• We schakelen regelmatig oud-studenten en 
andere experts uit het werkveld in, want zij zijn 
onze beste ervaringsdeskundigen.

• Lessen geven we samen met twee docenten: 
samen weten en kunnen we meer.

Contact
Marjolein Moonen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)497 30 20 05
marjolein.moonen@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-lot.

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout   thomasmore.be/turnhout

 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

Werk verzekerd! Je kunt:
• klasleerkracht of teamteacher worden,
• anderstalige leerlingen begeleiden,
• een zorgtaak opnemen,
• beleidsondersteuner worden,
• een vormingsdienst bemannen,
• een taak in buitengewoon onderwijs opnemen,
• ...

DE JOB VAN JE LEVEN

SAMEN LERAAR WORDEN

 Educatieve Bachelor Leraar Lager Onderwijs
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 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

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

KICK-IN EN KICK-OUT 8 4

Kennisbasis 3

Onderwijs met LEFV 5

Kind in beeld – handelingsgericht werken 4

LEERGEBIEDEN, PEDAGOGIE EN DIDACTIEK 30 32

Wiskunde 6 6

Nederlands 6 6

Wereld 6 4

Muzische vorming 6 3

Frans 3 3

Rooms-katholieke godsdienst 3

Project Mu-Wo 4

Bewegingsopvoeding 3

Keuze tussen rooms-katholieke godsdienst, islam of 
levensbeschouwelijke verdieping

3

CHALLENGES 12 10

Digizine – doelgericht werken 3

Creating stories – krachtige leeromgevingen 3

Streetwise worldwise – werkvormen die werken 3

Outdoor education – van binnen van van buiten leren 3

Divers gezind – differentiëren en evalueren 4

Teach future-proof – integreren 3

Leer- en veerkracht – empoweren 3

PRAKTIJK 10 14

*  Het programma van fase 3 is in volle vernieuwing. Het volledige curriculum vind 
je in de loop van 2020 op de website. Stay tuned!

** 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.

PAK JE BIEZEN
We bieden stages aan in 

maar liefst 35 landen over 
de hele wereld. Verruim 

je blik, daag jezelf uit 
en verrijk je cv met een 
onvergetelijke ervaring!

WERELDBURGER IN 
TURNHOUT

In Turnhout kom je de 
hele wereld tegen. Die 

verscheidenheid leer je in 
de opleiding inzetten  

als kracht.

KEUZE IN GODSDIENST
Vanaf het tweede jaar 

bieden we verschillende 
levensbeschouwelijke 

vakken aan. Zo kun je na 
je studie aan de slag in 
alle onderwijsnetten.

HIPPE BIB
Kies een gezellig hoekje 

in onze bib. Plaats 
genoeg om ( samen) 
te werken, iets op te 

zoeken,  inspiratie op te 
doen, te kopiëren ...

lesvrij examenperiode tweede zitHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

Kick-In Project
levens-

beschouwing

Doelgericht  
werken

Krachtige  
leeromgevingen

Werkvormen  
die werken

Van binnen  
en van  

buiten leren

Kick- 
Out

LESWEEK

De lesdag begint telkens om 8.30 uur en eindigt 
doorgaans om 16 uur.

VOORMIDDAG NAMIDDAG

MA. Praktijk op stageschool (in team)

DI. Muzische vorming Coaching en consult

WO. Wereld of Nederlands Zelfstandig werk (in team)

DO. Wiskunde Zelfstandig werk (in team)

VR. Frans Zelfstandig werk (in team)

HIGHTECH EDULAB
De meeste lessen gaan door in ons splinter nieuwe  

edulab. Deze ruimte kun je ook  gebruiken voor  
 zelfstandig werk en groepswerk.

5 weken 6 weken 6 weken 2 w. 6 weken 8 weken 1 w.
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 Vorselaar

Leraar Lager Onderwijs

EEN LERAAR VAN DE WERELD

Contact
Leen Thijs 
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 50 81 66 | + 32 (0)478 65 82 53
leen.thijs@thomasmore.be#wearevorselaar

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-lov.

Campus Vorselaar 
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

 fb.com/wearevorselaar  thomasmore.be/vorselaar

 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

VERLEG JE GRENZEN

Onderwijs speelt zich niet alleen af binnen de klas - 
muren. Daarom trekken we er vaak op uit. Kust-
excursie, culturele workshops, stadswandelingen, 
natuurexploratie … Sommige lessen geven we 
zelfs letterlijk in open lucht, in een buitenklas. Onze 
campus ligt midden in het groen en daar maken 
we graag gebruik van. Wil je je horizonten nog 
verder verruimen? Kies dan voor een internationale 
ervaring. We bieden verschillende formules aan.

MEESTERSCHAP IN WORDING

Een open, kritische blik op de maatschappij is dé 
basishouding voor elke leraar. Op een ervarings-
gerichte en interactieve manier dagen we jou uit 
om te kijken naar en na te denken over jezelf en de 
wereld. Hoe kun jij als leraar het verschil maken? Wat 
wil je met je leerlingen bereiken? We vormen leraren 
met meesterschap, passie en zin voor burgerschap.

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van 
wie er voor de klas staat. Aandacht en liefde voor 
leerlingen en vak: dát is waar lesgeven over gaat. 
In drie jaar tijd leggen wij samen met jou de basis 
voor deze ultieme vorm van meesterschap. 

We bieden jou een helder programma. Vier dagen per week 
volg je les. Alle leergebieden van de lagere school komen 
aan bod. Zo leg je een stevige inhoudelijke basis. Bij de 
pedagogische en didactische vakken ontdek je hoe je via 
een krachtige leeromgeving kinderen tot leren brengt. Ook 
jouw  persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Je werkt aan je 
taalvaardigheid, je ontwikkelt inzicht in de maatschappij en je 
denkt kritisch na over de uitdagingen van de toekomst.

Vanaf de start ga je voluit voor praktijk. Elke maandag 
 observeer en participeer je in een lagere school in jouw buurt. 
Wij bieden je de nodige input, ondersteuning en inspiratie 
aan. Tijdens de weekstages ontwerp je zelf de leeractiviteiten 
en ga je intensiever aan de slag in de klas.

Persoonlijke begeleiding troef! De verplichte instapproef is 
het vertrekpunt om samen met jou een traject op maat uit 
te stippelen. Een ankerdocent volgt je ontwikkelingen op de 
voet en begeleidt je leerproces.Het docententeam biedt je 
ondersteuning maar daagt je ook uit om te groeien. 

Je lesrooster is goed georganiseerd. Een lesdag start om 9.15 
uur en eindigt om 16.30 uur (afgestemd op het openbaar 
vervoer). We communiceren vlot, duidelijk en laagdrempelig.

 Educatieve Bachelor Leraar Lager Onderwijs

DE JOB VAN JE LEVEN

Het werkveld heeft heel wat voor jou in petto.  
Werk verzekerd! Je kunt:

• klasleerkracht of teamteacher worden,
• anderstalige leerlingen begeleiden,
• een zorgtaak op je nemen,
• beleidsondersteuner worden,
• een vormingsdienst bemannen,
• een taak in buitengewoon onderwijs opnemen,
• ...
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 fb.com/LeraarLagerOnderwijs.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductiedagenHET 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 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.

WELKOM IN DÉ LERARENCOMMUNITY 
VAN VLAANDEREN
Op Campus Vorselaar koestert elke student dezelfde 
droom: leraar worden! In een driejarige opleiding of 
verkort traject word je een leraar kleuter-, lager of 
secundair onderwijs. 

Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende 
lerarenopleidingen kun je een extra diploma behalen in 
slechts 1 of 2 semesters.

Samen met een ervaren docententeam vormen we 
een hechte community op deze kleine, gezellige en 
 vernieuwde campus in het groen. Vanuit een lange 
onderwijstraditie zetten wij sterk in op het vormen van 
leraren met meesterschap, passie en een open visie op 
de wereld en het onderwijs. Wij leggen de lat hoog, want 
elk kind of jongere verdient de beste leraar! 

Bij ons word je een straffe professional: een breed 
 gevormde leraar met vakexpertise!

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

STAGE 10 13 30

Stage en praktijkroute 10 13

Stage 1e leerjaar 7

Openluchtklassen, zelfstandige stage 19

Keuzestage 4

ALGEMENE VORMING 8 0 3

Cultureel bewustzijn 5

Communicatieve en digitale vaardigheden 3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

VAKEXPERTISE 33 30 0

Rooms-katholieke godsdienst  3 3

Frans  3 3

Nederlands  6 6

Wiskunde 6 6

Wereldoriëntatie 6 6

Muzische vorming 6 6

Bewegingsopvoeding 3

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE EXPERTISE 9 9 0

Pedagogisch-didactische vorming 6 4

Pedagogisch-relationele vorming 3 5

PROJECT/MODULES 0 8 27

Boeiend buiten 4

De stoere stad 4

Onderzoekslab 9

Verdiepingstraject: MUVO of STEM 6

Zorgbreed werken 3

Diversiteit 3

De school als organisatie 3

Taalgewijs 3
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Educatieve bachelor

Leraar 
Secundair Onderwijs

JIJ DROOMT VAN EEN JOB
VOOR DE KLAS

Jij wil jongeren  inspireren en  begeleiden. Jij hebt een passie 
voor een vak uit het secundair onderwijs: wetenschap, taal, 
sport, kunst, techniek, geschiedenis … en je wil die kennis 
delen met jongeren van 12 tot 18 jaar. Een vak onderwijzen én 
jonge mensen helpen groeien, dat is je ding!

Het beroep van leraar is een uniek beroep, met veel zelfstan-
digheid en verantwoordelijkheid. Je daagt je leerlingen uit om 
steeds opnieuw hun grenzen te verleggen. 

Wellicht kun je je wel een leraar voor de geest halen die je 
bijzonder is bijgebleven. Zo iemand wil jij ook worden: een 
enthousiaste coach die inspireert en jongeren weet te boeien 
met zijn manier van lesgeven en zijn persoonlijkheid. 

Wij stomen je met plezier klaar voor deze uitdagende job 
dankzij een sterk opleidingsprogramma en vooruitstrevende 
infrastructuur.

Je kunt de opleiding volgen in Mechelen, Turnhout of Vorselaar.  
Elke campus legt eigen accenten.

Bachelor

Leraar  
Secundair Onderwijs

 Mechelen

Bachelor

Leraar  
Secundair Onderwijs

 Vorselaar

Bachelor

Leraar Secundair Onderwijs  
Leraar Lichamelijke Opvoeding-
Bewegingsrecreatie*

 Turnhout

KIES JE CAMPUS

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

1 + 1 > 2 ?!

In fase 3 kies je een keuzevak dat aansluit bij je 
onderwijsvakken: STEM (science, technology, 
engineering & mathematics), PAV (project algemene 
vakken) of CLIL (content and language integrated 
learning). Zo’n derde vak levert je niet alleen extra 
inhoudelijke bagage op, het is ook een slimme zet. 
Want voor elke leraar geldt: hoe meer vakken je mag 
geven, hoe meer jobopportuniteiten je hebt.

Contact
Joke De Puysseleir
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 68 86 17 | + 32 (0)499 11 18 46
joke.depuysseleir@thomasmore.be

Leraar Secundair Onderwijs

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-som.

 Educatieve Bachelor Leraar Secundair Onderwijs

 fb.com/LeraarSecundairOnderwijs.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

JE WORDT ‘MEER DAN LERAAR’!

#wearemechelen
Campus Kruidtuin 
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen     thomasmore.be/kruidtuin

DE JOB VAN JE LEVEN

• leerkracht secundair 
onderwijs

• ICT-coördinator
• (graad)coördinator
• counselor

• educatief medewerker 
jeugd- of cultuurdienst 

• medewerker bij 
 uitgeverij

• ondernemer

ONDERWIJS ÉN ONDERNEMEN

Twijfel je tussen lesgeven of een bedrijfsgerichte 
toekomst? Kies dan voor een vakkencombinatie met 
‘business & economics’, ‘informatica’ of ‘technische 
vakken’ en ga van meet af aan voor het beste van 
beide werelden. Je loopt zowel stage in een school 
als in de bedrijfswereld. Zo stap je later perfect 
voorbereid in het onderwijs of in de private sector.

*rooms-katholieke, protestantse 
 of islamitische godsdienst

Gepassioneerde docenten leren je de kneepjes 
van het vak. Je zal snel merken hoe aanstekelijk 
dat werkt!

VAKKENCOMBINATIES

• Algemene vakken: je combineert twee vakken  
uit twee verschillende horizontale lijnen.

Nederlands Fysica Aardrijkskunde Informatica Bedrijfs organisatie
Engels Wiskunde Techniek Godsdienst*

Frans Biologie Geschiedenis Economie

• Combineer Economie met Bedrijfsorganisatie en  
ga voor Business & Economics.

• Met de technische onderwijsvakken kun je 
vier  combinaties maken:

Mechanica - Elektriciteit Elektriciteit - Informatica
Mechanica - Techniek Elektriciteit - Techniek

EN … ACTIE!
Naarmate de opleiding vordert, integreer je de theorie steeds 
meer in de praktijk: het aandeel van stages groeit stapsgewijs.
In fase 1 start je met micro-teaching op de campus om via 
participatiestage over te gaan tot een heuse doe-stage in je 
stageschool naar keuze. Hierin word je intensief individueel 
gecoacht door je docenten.

Je wordt een eigentijdse, deskundige leerkracht, die dicht bij 
de leerlingen staat. Je daagt  hen uit om steeds opnieuw hun 
grenzen te verleggen. Door een positief leer- en leefklimaat te 
creëren, geef je hen de kans om zich ten volle te ontplooien.
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 fb.com/LeraarSecundairOnderwijs.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

*  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

JIJ ALS LEERKRACHT 6 12 29

Praktijk 6 12 21

Bachelorproef 8

JIJ ALS VAKEXPERT 33 27 6

Onderwijsvak A 15 12 3

Onderwijsvak B 15 12 3

Sleutels binnen mijn vakken 3 3

JIJ ALS COACH 15 15 6

Didactiek 6 6 3

Mediawijsheid 3

Zorg op school 3 3 3

Communiceren 3 6

JIJ ALS PERSOON 6 6 6

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3 3

Sociaal-cultureel engagement 3 3

Opstap naar het beroep 3

JIJ KIEST! 13

STEM, PAV of CLIL 7

Keuzevakken die verdiepen of verbreden 6

JUNIOR FABLAB
Wil je jouw STEM-skills of technische skills naar een 
hoger niveau tillen? Het kan in ons Junior Fablab, 
een hightech werkplaats met gesofisticeerde tools 
om je lesideeën uit te werken: lasercutter, CNC-frees, 
draaibank, 3D-printer, foliesnijder …
www.fb.com/Fablab.ThomasMoreBE

GO INTERNATIONAL!
We moedigen je aan om ook het onderwijs buiten 
Vlaanderen te ontdekken. Daarom integreren we in elke 
opleidingsfase een internationale dimensie, hier of in het 
buitenland.

• Fase 1 - Tijdens de ‘International Teacher Week’ kom je 
in contact met buitenlandse studenten en docenten op 
onze eigen campus. Je kunt ook buddy worden van een 
Erasmusstudent. 

• Fase 2 - Je organiseert de ‘International Teacher Week’ in 
eigen land, óf beleeft de week in het buitenland. Je leert 
deelnemers uit heel Europa kennen, volgt workshops en 
onderneemt uitstappen en schoolbezoeken. 

• Fase 3 - We stimuleren je om letterlijk je grenzen te 
 verleggen via een buitenlandse studie of stage. Zo leer je 
je eigen boontjes doppen, verbeter je je talenkennis en 
wissel je expertise uit met leerkrachten van over de hele 
wereld. Een fantastische ervaring én een extra troef als je 
straks gaat solliciteren!

WORD STEM-LERAAR
Kies je voor een STEM-vak,  
dan kun je in onze eigen 
STEM-academie WiWeTeR 
leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar warm  maken 
voor wetenschap en techniek. Je ontwikkelt en geeft 
leuke doe-sessies: marshmallows  afvuren met een 
zelf gemaakt kanon, snoepbruggen  bouwen, vliegen 
met een drone ... De perfecte voor bereiding op een 
toekomst als STEM-leerkracht!  www.wiweter.be

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
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“JONGEREN BEGELEIDEN EN ELK JAAR 
 OPNIEUW SAMEN IETS OPBOUWEN ...  

JE STAAT ERVAN VERSTELD WAT JE MET  
LEERLINGEN KAN VERWEZENLIJKEN.”

Steven Dirikx



 Vorselaar

Leraar Secundair Onderwijs

WORD MULTI-EXPERT  
IN MULTI-DISCIPLINES!

GEÏNTEGREERD WERKEN

Vakkengeïntegreerd werken aan een thema, 
project werk, sustainable development goals 
(SDG) … We bieden je tal van mogelijkheden om 
over vakgrenzen heen te kijken/werken én om 
je  didactische skills in te zetten in uitdagende 
 projecten van externe bedrijven en organisaties.

EEN EXTRA ONDERWIJSVAK IN ÉÉN SEMESTER

Hoe meer vakken je mag geven, hoe meer 
jobkansen je hebt. Via onze Triple-keuzetrajecten 
rond ‘STEM’, ‘Digital Innovations’ of ‘Society Based 
Learning’ kun je in één extra semester een extra 
onderwijsbevoegdheid behalen voor Techniek, 
Informatica of Project Algemene Vakken.

LERAAR IN DE WERELD

Een open, kritische blik op de maatschappij is dé 
basishouding voor elke leraar. We dagen je uit om  
de wereld binnen te brengen in je lessen. Een 
brede, algemene vorming én een sterke persoon-
lijke ontwikkeling maken van jou een topleraar!

We bieden jou een open blik op de wereld en 
op jongeren, én een brede bagage om zelfzeker 
voor de klas te staan. Je specialiseert je in 
twee vakken, verdiept je in didactiek en leert 
vakoverschrijdend te werken.

VAKKENCOMBINATIES

Je combineert 2 vakken uit 2 verschillende horizontale lijnen:

Biologie/Natuur-
wetenschappen

Fysica/Natuur-
wetenschappen

Nederlands

Frans Rooms-katholieke 
godsdienst

Wiskunde

Economie Geschiedenis
Aardrijkskunde Engels

EN … ACTIE!
Al in de eerste weken verken je het leven in een échte klas. 
Naarmate de opleiding vordert groeit het aandeel van 
praktijkopdrachten. Van observatie- en participatietaken tot 
volwaardige stages, van één lesuur tot zelfstandige lesweken 
op het einde van je traject. Je stages doe je in het algemeen, 
technisch, kunst-, beroeps- of buitengewoon onderwijs. 

We hebben oog voor alle aspecten van het beroep: jij als  leraar 
in de klas, in de school, in de wereld. Hoe kun je als  leraar het  
verschil maken? Wat wil je met je leerlingen  bereiken? Een 
positief leer- en leefklimaat creëren brengt het beste in 
iedereen naar boven. Samen gaan we voor meesterschap!
Je neemt zelf je leerproces in handen. Via intensieve 
 begeleiding en feedback coachen we je bij je studietraject.

Contact
An Conings
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 01 88
an.conings@thomasmore.be#wearevorselaar

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/ba-sov.

Campus Vorselaar 
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar

 fb.com/wearevorselaar  thomasmore.be/vorselaar

 fb.com/LeraarSecundairOnderwijs.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

DE JOB VAN JE LEVEN

• leerkracht secundair 
onderwijs

• ICT-coördinator
• (graad)coördinator
• counselor

• educatief medewerker 
jeugd- of cultuurdienst 

• medewerker bij 
uitgeverij

• ondernemer

 Educatieve Bachelor Leraar Secundair Onderwijs
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 fb.com/LeraarSecundairOnderwijs.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @weareeducations

*  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.

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

ALGEMENE VORMING 12 12 9
Cultureel bewustzijn 6 6
Digitale en communicatieve vaardigheden 3
Geïntegreerd werken: big idea 3
Geïntegreerd werken: computational learning/
society based learning/STEM 6 6

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
PEDAGOGISCH DIDACTISCHE VORMING 9 6 9
Onderwijsvaardigheden: algemene didactiek 3 3
Onderwijsvaardigheden: klasmanagment 3
Verbindende communicator 3
Onderwijsvaardigheden: onderwijs op maat 3
Brede kijk op leren 3
Zorgbreed werken 3
Oriëntatie op het beroep 3
ONDERWIJSVAKKEN 30 30 14
Vakdidactiek onderwijsvak 6
Onderwijsvak 1 12
Onderwijsvak 2 12
Onderwijsvak 3 18
Onderwijsvak 4 12
Onderwijsvak 5 14
PRAKTIJK 9 12 37
Praktijk 9 12 19
Onderzoekslab 9
Praktijklabo 9

WELKOM IN DÉ LERARENCOMMUNITY  
VAN VLAANDEREN
Op Campus Vorselaar koestert elke student dezelfde 
droom: leraar worden! 

In een driejarige opleiding of verkort traject word je een 
leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs. Door de 
nauwe samenwerking tussen de verschillende leraren-
opleidingen kun je een extra diploma behalen in slechts 1 
of 2 semesters.

Samen met een ervaren docententeam vormen we een 
hechte community op deze kleine, gezellige en vernieuwde 
campus in het groen. Vanuit een lange onderwijstraditie 
zetten wij sterk in op het vormen van leraren met meester-
schap, passie en een open visie op de wereld en het 
onderwijs. Wij leggen de lat hoog, want elk kind of jongere 
verdient de beste leraar! 

Bij ons word je een straffe professional: een breed 
 gevormde leraar met vakexpertise!

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
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Ontdek 
onze campussen

Campus Kruidtuin

 Mechelen
 thomasmore.be/kruidtuin

 Bachelor 
 Leraar Kleuteronderwijs

 Bachelor 
 Leraar Lager Onderwijs

 Bachelor 
 Leraar Secundair Onderwijs

Campus Turnhout

 Turnhout
  thomasmore.be/turnhout

 Bachelor 
 Leraar Lager Onderwijs

 Bachelor 
 Leraar Secundair Onderwijs:

 Leraar Lichamelijke Opvoeding- 
 Bewegingsrecreatie*

Campus Vorselaar

 Vorselaar
  thomasmore.be/vorselaar

 Bachelor 
 Leraar Kleuteronderwijs

 Bachelor 
 Leraar Lager Onderwijs

 Bachelor 
 Leraar Secundair Onderwijs

* De info over deze opleiding vind je in onze ‘Sport’-brochure. Vraag ze aan via thomasmore.be/brochures.
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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. 
Die is centraal en tegelijk rustig gelegen, 

midden in het Kruidtuinpark. 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

Kom je met de bus? Dan stap je af  
bij de halte Zandpoortvest. Via het park wandel je 
rechtstreeks de campus binnen! www.delijn.be

Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
Mechelen-Nekkerspoel. 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. 

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 naast Campus De Vest. 
Carpoolen? Eén adres: thomasmore.carpool.be.

MECHELEN

Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
T + 32 (0)15 36 92 00

E info.kruidtuin@thomasmore.be
 fb.com/wearemechelen 

VERBLUFFENDE INFRASTRUCTUUR

Campus Kruidtuin is een op en top ervaringsgerichte onderwijscampus! 
Dankzij onze unieke infrastructuur leer je er ‘het vak’ in een veilige omgeving. 

• In het Junior Fablab vind je de technologische snufjes van de toekomst: 
3D-printers, VR-brillen enz.

• Ons leercentrum heeft alles in huis om je lessen piekfijn te kunnen voor-
bereiden: boeken, audiovisuele apparatuur, spelmaterialen ... Bovendien is 
het the place to be om samen te chillen. 

• Zotte ideeën kun je kwijt in de creativity gym, een oude sportzaal die we 
hebben omgetoverd tot creative space. 

• In het Zwiebelbos en de sportzaal leer je bewegingstechnieken aan. 

• Naast en vlakbij onze campus zijn scholen van alle types gevestigd waar 
je meteen in de echte praktijk wordt ondergedompeld.

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

Welkom in MÉÉR DAN LERAAR 
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De Turnhoutse campus lijkt  
zo uit de toekomst geplukt: 
vrolijke kleuren, grote raampartijen, 
supermoderne lokalen. De baseline van 
de campus is ‘altijd in beweging’ en 
dat is eraan te zien. Het gebouw is een 
bruisende biotoop voor opleidingen in 
onderwijs, sport, gezondheid, business 
en technologie. Met een prachtige 
sporthal, glanzende skillslabs, stijlvolle 
auditoria, een hightech beweegstudio en 
een polyvalente zaal zit je goed voor een 
opleiding op maat van jouw ambities!

TURNHOUT

Je deelt de campus met 1.716 studenten.

Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
T + 32 (0)14 80 61 01
E info.turnhout@thomasmore.be

 fb.com/weareturnhout

BEREIKBAARHEID

Kom je met de bus? Laat de app van De Lijn  
je dan waarschuwen wanneer halte De Merodelei in 
zicht komt. 450 meter verder ligt de campus.  
Je stappenteller is je dankbaar! www.delijn.be

Het station van Turnhout ligt op 900 meter van de 
campus. Pak de bus of kom te voet. Altijd in beweging! 
www.nmbs.be

Fietsersbenen? Bij stuvo kun je een (elektrische) fiets 
huren. Zonder file en met een frisse neus kom je aan 
op de campus. Een nieuw snelheidsrecord neergezet? 
Geen paniek! Je kunt douchen op de campus.

Kom je met de auto en doe je aan carpoolen? Dan heb 
je in Turnhout een stapje voor en mag je afslaan bij 
onze ruime carpoolparking. 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 ingerichte 
pop-up- camping. Start het acade-
miejaar met een dj-set of live muziek 
bij het kampvuur, een mystery movie, 
foodtrucks, alcoholvrije cocktails en 
’s ochtends een heerlijk uitgebreid 
ontbijtbuffet!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 CAMPUS 
 IN BEWEGING 

Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 
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Je deelt de campus met 847 studenten.

Kies je voor Vorselaar? Dan kom je terecht 
op een prachtige campus in het groen, 

met een indrukwekkend leercentrum en  
state-of-the-art ICT-infrastructuur! 

Wat we je kunnen garanderen? Een 
gezellige sfeer, warme contacten én een 

close studenten- en kotleven. 

Samengevat: Vorselaar is niet alleen
het grootste onderwijsdorp, maar ook 

het plezantste studentendorp
van Vlaanderen!

BEREIKBAARHEID

De bushalte Vorselaar Dorp ligt op 50 m,  
of ook wel 50 seconden van de campus.  
www.delijn.be

Helaas geen treinstation in Vorselaar. Maar het station 
van Herentals is helemaal niet ver en heeft vlotte trein-
verbindingen in alle mogelijke windrichtingen! Spring 
daar op de bus en je bent zo bij ons. www.nmbs.be

Zwier je fiets in onze overdekte fietsenstalling (droog!) 
en duik de douche in (nat)! Geen fiets op stal? Bij stuvo 
kun je een (elektrische) fiets huren!

Kom je met de auto? Dan kan je gratis parkeren 
op Parking Oostakker of Parking Nieuwstraat. Drie 
minuten stappen en je wandelt de campus binnen.  
Nog een plaatsje vrij in je auto? Vind een carpool-
maatje op thomasmore.carpool.be.

VORSELAAR
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar
T + 32 (0)14 50 81 60
E info.vorselaar@thomasmore.be

 fb.com/wearevorselaar 

 GROOTSTE ONDERWIJSDORP 
 VAN VLAANDEREN 

Welkom in

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

GLOEDNIEUW LEERCENTRUM

Een groene omgeving, zowel 
outdoor als indoor, dat is wat we 
je bieden op Campus Vorselaar. 
De Serre, ons gloednieuwe 
leer- en werkcentrum, baadt in 
het groen. Je kunt er snuisteren in 
boeken,  zoeken in digitale catalogi, 
lessen voorbereiden, (samen) aan 
 opdrachten werken. En dat terwijl 
de natuur naar binnen getrokken 
wordt. Yep, een green space die 
rust geeft én je energie boost.

ONDERWIJSCAFÉS

Een hart voor onderwijs? 
 Ontmoet elkaar op onze 
 spraakmakende en druk-
bezochte Onderwijscafés. 
 Inspirerende sprekers  
praten je tussen pot en pint  
bij over  actuele thema’s.  
Open je blik op de wereld  
en op het onderwijs!
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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 he-le-maal  
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?

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 stuvo-toelage 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. Ka-ching!

 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 stand-by.

PRAKTISCH, 
HOE GERAAK IK DAAR?  
Snel en makkelijk naar je campus? Goed nieuws, wij liggen  
op-en-top 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 tram-trein-bus 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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Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR Audiologie •

AR Logopedie •

Orthopedie G

Sociaal Werk G

AR Maatschappelijk Werk •

AR Maatschappelijke 
 Advisering

•

AR Personeelswerk •

AR Sociaal-Cultureel 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
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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 Accountancy-Fiscaliteit • •

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
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C
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N

Bouw G
KT Bouw •

KT Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

Design
& Build

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject

35



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

 fb.com/thomasmorebe  @thomasmorebe  youtube.com/thomasmorebe

 @thomasmorebe  @thomasmore.be

 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/infoavond-ouders.

 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.


