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In 3 jaar, met één been in de praktijk,  
klaar voor een veelzijdige toekomst!
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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze bacheloropleidingen in het interesse
gebied ‘Life Sciences & Chemistry’. In totaal bieden we meer 
dan 40 professionele bachelors aan in 8  verschillende interesse
gebieden. 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  
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! 

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

VINGER AAN DE POLS

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 GROEN EN 
 STUDENT- 

 VRIENDELIJK 

Je deelt de campus met 6.352 studenten.
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Welkom in Geel

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 studentenleven 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!

BASECAMP, 
EEN WARM WELKOM

We trappen het academiejaar af met een te gek Basecamp:  
een introductiedag vol workshops en ludieke activiteiten 
die je in no time wegwijs maken op de campus. 

Wie dat wil, kan ’s avonds bovendien z’n tentje opslaan op 
een volledig ingerichte popup camping en het academiejaar 
starten met een djset of live muziek bij het kampvuur, een 
mystery movie, foodtrucks, alcoholvrije cocktails en ’s ochtends 
een uitgebreid ontbijtbuffet. 
 
Yep, een kickoff in ware festivalstijl!

 JE START HET ACADEMIEJAAR 
 IN FESTIVALSTIJL! 

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

 fb.com/wearegeel

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

 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE



P.
14

P.
12

P.
10

P.
8

VOOR ELK WAT WILS

Afstudeerrichting

Biotechnologie

 Geel

Afstudeerrichting
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Landbouw
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JIJ BENT GEBOEID DOOR PLANT, 
DIER, MILIEU, NATUUR OF VOEDING

Onze bachelor Agro en Biotechnologie is een gevarieerde 
opleiding die focust op innovatie. 

Je krijgt een sterke, wetens chappelijke basis die je verder 
uitdiept in een specialisatie naar keuze. Bovendien gaan we 
uitgebreid in op actuele maatschappelijke thema’s, zoals 
duurzaamheid in land en tuinbouw, ‘biobased economy’, 
 voeding, dieren welzijn ... 

Op onze groene campus in Geel ga je van de theorie naar de 
 praktijk: in onze serre, op het veld, in de boomgaard, in de 
grote  landbouwhal, het machineatelier, de entomofarm, aan de 
algenreactor … Oefenen in een veilige omgeving en toch echt! 
Praktijkopdrachten en stages lopen als een ‘groene’ draad 
door de opleiding. Zo word je een ondernemende, creatieve 
professional!

Je kunt kiezen uit een brede waaier aan afstudeerrichtingen en 
 keuzetrajecten.

Professionele bachelor

Agro- en Biotechnologie

Afstudeerrichting

Tuinbouw

 Geel

Afstudeerrichting

Voedings- 
technologie

 Geel
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 Geel

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Biotechnologie

Biotechnologie

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

Biotechnicus:
• onderzoeksinstellingen 

plant en dier
• fermentatieindustrie
• industrie van biologische 

en chemische gewas
bescherming

• overheid
• bioeconomische  

bedrijven
• biobrandstoffen industrie

DE JOB VAN JE LEVEN

PRAKTIJK ALOM!
• openluchtlaborato

rium in nabijgelegen 
natuurgebied

• veldpractica: natuur 
en waterbeheer, 
bioindicatoren, 
milieumetingen

• algenreactor

• bedrijfsbezoeken met 
een milieucoördinator

• labo bioprocessing en 
labo gentechnologie

• setup insectenkweek
• reallifeopdrachten uit 

het werkveld
• serrecomplex

COACHING EN TOPSTAGES

Bij het begin van het eerste jaar krijg je een persoon
lijke coach. Hij/zij volgt je studievoortgang en geeft 
je op regelmatige tijdstippen waardevolle feedback. 
Elke stageplaats kiezen we samen met jou, in functie 
van je interesse, kennis en wensen. En roept het 
avontuur? Verleg dan – letterlijk – je grenzen en ga 
voor een stage in het buitenland.

Jij wordt een polyvalente professional in de 
toegepaste biowetenschappen.

Je bent gefascineerd door de wereld van de biotechnologie 
en wil meewerken aan de opportuniteiten van een ‘biobased 
economy’. De samenhang tussen biodiversiteit en milieu
kwaliteit intrigeert je. Een goede mix tussen werken in het 
labo én buiten op het terrein zie je helemaal zitten. Kortom,  
je hebt het ideale profiel voor Biotechnologie!

Tijdens je studies leer je hoe planten, dieren en microorganis
men functioneren van cel tot ecosysteemniveau. Je ontdekt hoe 
je deze kennis van biologische en ecologische processen kunt 
toepassen. Onze campus biedt je een topleeromgeving met een 
labo bioprocessing en gentechnologie, een unieke algenreactor 
en een entomofarm voor onderzoek naar de insectenkweek. 

Gaat je hart uit naar Biotechniek? Dan leer je biomassa en 
biotechnologische processen toepassen voor de productie 
van voedsel, voeder, chemie, materialen en energie. Hierbij 
maak je gebruik van biologische bestrijders, gentechnologie 
en fermentatietechnologie. Je exploreert ook nieuwe teelten 
zoals algenkweek en insectenteelt.

Wil je liever werken aan een goede kwaliteit van bodem, lucht 
en water? Of leren hoe je natuur, bos en landschap kwaliteitsvol 
inricht? Dan is Milieubeheer iets voor jou. Je maakt kennis 
met blauwgroene ecosysteemdiensten van waterlopen maar 
ook met duurzaam bos en natuurbeheer. Je zorgt hierbij voor 
landschappen die weerbaar zijn tegen klimaatsverandering. 
Op zoek naar een extra troef? Dat kan! Dankzij een bijkomend 
attest van milieucoördinator B word je milieuspecialist.

Milieucoördinator:
• bedrijven
• overheid
• …
Milieubeheerder:
• milieustudiebureaus
• saneringsbedrijven
• regionale 

landschappen en 
bosgroepen

• overheid

BIOTECHNIEK OF MILIEUBEHEER?
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 14 13
Toegepaste natuurkunde 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Dataverwerking 5
Management 4
Norm en regelgeving 5
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Wet en regelgeving 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
BASISVAKKEN BIOTECHNOLOGIE 41 18 23
Ecologie 3
Anorganische chemie 3
Dierkunde / microbiologie 4
Genetica 3
Primaire productie 7
Duurzame energie 3
Microbiologie  labo 3
Toegepaste chemie 3
Basisvaardigheden chemie  labo 3
Organische chemie 3
Hydraulica 3
Veldanalyse 3
Toegepaste chemie  labo 4
Plantenbescherming 4
Milieutechnologie 5
Biotechnologie 5
Bedrijfsstage biotechnologie  15
Bachelorproef biotechnologie 8

AANVULLENDE VAKKEN PER SPECIALISATIEOVERKOEPELENDE VAKKEN

 FASE 1 2 3

SPECIALISATIE BIOTECHNIEK 28 24
Hernieuwbare energie   3  
Instrumentele analyse   3  
Veevoeding   3  
Gentechnologie   5  
Klimatisatie   5
Crop Science   6
Biologische gewasbescherming   3
Fermentatietechnologie     5
Bioprocessing   5 
Pathologie   8 
Toegepaste genetica   6
SPECIALISATIE MILIEUBEHEER 28 24
Toegepaste chemie 3
Crop Science 4
Water 4
Procestechnologie 4
Milieuanalyse 5
Natuurinrichting 8
Bosbeheer 3
Ruimtelijke ordening 3
Groenmanagement 3
Streek en plattelandsontwikkeling 3
Geografisch informatiesysteem (GIS) 5
Milieucoördinatie 7

TAKE A LOOK 

Benieuwd hoe het 
eraan toegaat in 
onze opleiding? 
Scan de QRcode en 
neem snel een kijkje!
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 Geel

Dankzij je inzicht in de (para)medische zorg voor 
dieren sta jij je mannetje in alle domeinen waar 
met dieren gewerkt wordt.

Je wil alles weten over dieren en bent begaan met hun 
gezondheid en hun eigenaars. Je hebt belangstelling voor 
diergeneeskunde en voor wetenschappelijk onderzoek.   
Je bent praktisch en organisatorisch sterk, en wil later graag 
aan de slag bij een dierenartsenpraktijk. Driemaal check?   
Dan zit je goed bij Dierenzorg!

Met dit diploma op zak kun je vlot omgaan met dieren, maar 
ook met hun baasjes. We leren je om nauw samen te werken 
met een dierenarts die je vanuit zijn diagnose de opdracht geeft 
om het dier verder te verzorgen. Je ben in staat om alle  klinische 
handelingen uit te voeren en weet hoe je moet reageren in 
spoedsituaties. De administratie van een praktijk houd je tot in 
de puntjes bij. Kortom, je bent de geknipte dierenartsassistent.

Onze opleiding werkt samen met dierenartsen praktijken, 
de veeteeltsector, onderzoekscentra en asielen. De dieren
zorgvakken krijg je van enthousiaste dierenartsen en ervaren 
dierenart sassistenten. Zo bouw je aan een wetenschappelijke 
basis en scherp je je competenties als dierenarts assistent 
aan. Tijdens je bachelorproef en stage kun je in de praktijk 
bewijzen dat je klaar bent voor de job van je leven. Op zoek 
naar een extra troef? Behaal dan samen met je diploma het 
attest Proefdier kunde, dat is meteen mooi meegenomen.

Na je studies word jij de draaischijf in een dierenartsen praktijk. 
Maar dankzij je vele competenties kun je ook op heel wat 
andere werkplekken direct aan de slag.

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Dierenzorg

Dierenzorg

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• dierenartsenpraktijken of dierenartsencentra
• dierenklinieken
• proefdiercentra
• labo’s
• het onderwijs
• dierentuinen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

DAT STREEPJE VOOR

Na afstuderen kun je meteen aan de slag als dieren
artsassistent. Niet alleen bij jou in de buurt maar 
overal in Europa, dankzij de Europese accreditatie 
van ACOVENE. Jij wordt de rechterhand van 
de dierenarts, maar je kunt ook gaan werken als 
biotechnicus in een proefdiercentrum, in een lab 
voor diergerelateerde analyses, in een dierentuin  
of in het onderwijs.

EUROPESE ERKENNING

Onze opleiding heeft als enige in Vlaanderen een 
Europese accreditatie van ACOVENE (Accreditation 
Committee for Veterinary Nursing Education) 
op zak en daar zijn we fier op! Een belangrijk 
onderdeel hiervan zijn de PEPAStaken. Dat zijn 
praktische taken die je trainen in alle belangrijke 
handelingen die je als professioneel dierenartsassis
tent onder de knie moet hebben. Hiermee heb je in 
het werkveld onmiddellijk een voetje voor.

DIERENARTSASSISTENTEN IN SPE
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 16 10
Toegepaste natuurkunde 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Dataverwerking 5
Management 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Kwaliteitszorg / bedrijfsbeleid 4
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Wet en regelgeving 4
BASISVAKKEN DIERENZORG 41 15
Gedragsleer en dierenwelzijn 4
Systematiek van het dierenrijk 3
Inleiding assistentietechnieken 4
Anorganische chemie 3
Dierkunde / microbiologie 4
Etnografie 3
Veeteelt 5
Microbiologie  labo 3
Toegepaste natuurkunde DZ 3
Toegepaste chemie 3
Basisvaardigheden chemie  labo 3
Organische chemie 3
Toegepaste chemie DZ 4
Toegepaste chemie  labo DZ 3
Genetica 3
Biotechnologie 5
SPECIALISATIE DIERENARTSASSISTENTIE 29 50
Proefdierkunde 3
Anatomie en fysiologie 4
Grote huisdieren 5
Kleine huisdieren 5
Assistentietechnieken 12 6
Pathologie 5
Farmacologie 3
Dieetvoeding 3
Intensieve veehouderij 3
Bijzondere huisdieren 3
Bedrijfsstage dierenzorg 22
Bachelorproef dierenzorg 5

TAKE A LOOK 

Benieuwd hoe het 
eraan toegaat in 
onze opleiding? 
Scan de QRcode en 
neem snel een kijkje!

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.

11



 Geel

Je gespecialiseerde kennis van landbouw en je 
ondernemersgeest maken van jou een gegeerd 
profiel.

Ben je een buitenmens, weet je van aanpakken en heb je 
interesse in het reilen en zeilen van een landbouwbedrijf?  
Wil je zelf een duurzame landbouwondernemer worden?  
Of een andere carrière in de landbouwsector uitbouwen?  
Door onze keuzetrajecten kan jij jouw passie echt ontplooien.

In de eerste fase heb je een persoonlijke coach. Hij is jouw 
vertrouwenspersoon op de campus, geeft je feedback en 
bespreekt met jou je studievoortgang.

Je opleiding begint met de basisvakken. Maar al snel kun je je 
verdiepen in je eigen keuzetraject. Bij Akkerbouw, Intensieve 
Veehouderij en Rundveeteelt draait alles rond probleemoplos
send denken over de specifieke teelten. In elk traject loop je 
een heel jaar stage op een landbouwbedrijf van jouw voorkeur. 
Je maakt een analyse van het management en ondernemer
schap op het bedrijf en doet voorstellen om de bedrijfsvoering 
op technisch en economisch vlak duurzaam te optimaliseren.

Een landbouwbedrijf leid je met je hoofd én met je handen. 
Verwacht je dus aan een stevige brok kennis als onder nemer 
in spe. Maar wees gerust, je zult ook flink wat om handen 
hebben. Vanaf dag één sta je met je voeten in het (werk)veld. 
Praktijk is immers de ‘groene’ draad door je vakken met 
bedrijfsbezoeken, studiedagen, landbouwbeurzen én een stage 
op de werkvloer. Met de nodige hulp schrijf je een weten
schappelijk onderbouwd bedrijfsadvies voor je stagebedrijf.

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Landbouw › keuzetraject Landbouw

Landbouw

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• (zelfstandige) landbouwbedrijven
• toeleveringsbedrijven
• administratie
• het onderwijs
• …

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

DIRECT AAN DE SLAG

Met je gespecialiseerde kennis en ondernemers
geest ben je op veel plaatsen gegeerd. Op je 
eigen landbouwbedrijf of als beheerder in een 
groter bedrijf, maar ook de toeleveringssector 
biedt ruime kansen met een job als technisch 
commercieel  leider, adviseur of leidinggevende in 
een werkplaats. En natuurlijk ben je ook welkom 
in de administratie (VLM, FAVV, ALV ...) of in het 
onderwijs.

SNEL VERDIEPEN DANKZIJ 
KEUZETRAJECTEN

UNIEKE OMGEVING EN TOPSTAGES

Op onze campus in Geel vind je de grootste 
land bouwhal van Vlaanderen en prima uitgeruste 
labo’s. We rijden de tractor met de machines 
zo het  auditorium binnen! Er ligt 15 hectare 
akkerland rond de hogeschool en de provinciale 
proef bedrijven zijn vlakbij. Kortom, dé perfecte 
omgeving voor jouw gespecialiseerde landbouw
opleiding. Verder ga je twee semesters lang twee 
dagen per week op stage bij een extern bedrijf 
dat we samen kiezen, in functie van je interesse, 
ervaring en wensen.
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 18 16
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Toegepaste natuurkunde 4
Dataverwerking 5
Management 4
Agrarische wet en regelgeving  3
Bedrijfsorganisatie  6
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Wet en regelgeving  4
Bedrijfseconomie  3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
BASISVAKKEN LANDBOUW 41 24 22
Agrochemie 3
Dierkunde / microbiologie 4
Genetica 3
Elektrotechniek 3
Motortechniek 3
Hydraulica 3
Mechanisatie landbouw 3
Landbouwteelten 5
Veldanalyse 3
Veehouderij 4
Veevoeding 4
Duurzame energie 3
Landbouwmachines 2 4
Plantenbescherming 4
Bedrijfsstage landbouw 16 16
Bachelorproef landbouw  6

AANVULLENDE VAKKEN PER SPECIALISATIE

 FASE 1 2 3

SPECIALISATIE AKKERBOUW 18 22
Bedrijfsuitrusting akkerbouw 5
Akkerbouwtechniek 2 3
Granen 4 4
Nijverheidsgewassen 6 6
Landbouwmachines 3 3
Plantenziekten 3
Akkerbouwmachines 3 3
Technieken akkerbouw 3
SPECIALISATIE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 18 22
Bedrijfsuitrusting intensieve veehouderij 3
Varkenshouderij 8 4
Technieken intensieve veehouderij 3 3
Kleinvee 4 4
Veehouderijtechnieken kleinvee 3
Bedrijfsgebouwen intensieve veehouderij 3
Landbouwmachines 3  
intensieve veehouderij / duurzame energie

5

SPECIALISATIE RUNDVEETEELT 18 22
Bedrijfsuitrusting rundvee 6
Melkveeteelt 6 4
Rundveehouderij 6 4
Bedrijfsgebouwen rundvee 3
Landbouwmachines 3 3
Veehouderijtechniek 3 3
Vleesveeteelt / selectie 5

OVERKOEPELENDE VAKKEN

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.
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 Geel

Je passie voor tractoren en machines vormt je 
mee tot een toptechnicus.

Volg je de nieuwigheden over landbouwmachines op de voet? 
Wil je er alles over weten en kennen? Spreekt de assemblage 
van nieuwe machines jou aan of durf je het zelfs aan om er één 
te ontwerpen? Dan is Landbouwmechanisatie iets voor jou!

Land en tuinbouwmachines zijn vandaag de dag erg complex, 
wat de uitdaging nog groter maakt. Maar wij kijken verder 
dan de pure techniek, we leren je ook hoe je een machinepark 
aan een bodemteelt koppelt, met oog voor de economische 
aspecten. Met jouw passie voor zowel techniek en management, 
als land en tuinbouw ligt er een hele waaier aan carrière
mogelijkheden voor je open. Want de vraag naar hoog opgelei
de technici met een brede kijk op mechanisatie blijft groeien.

We beschikken over machines met de laatste nieuwe 
 technologie. We nemen de assemblages voor onze rekening, 
stellen diagnoses en voeren onderhoud uit. Een week in 
opleiding gaan bij een importeur of verdeler van landbouw
machines? Wij doen het. Een week lang meedraaien op 
Agribex, de grootste landbouwbeurs van België? Wij doen 
het. Levens echte praktijk zit vanaf dag één in onze opleiding.

We ondersteunen je ondernemende ambities en prikkelen je 
onderzoekende houding. Daar zetten wij binnen de opleiding 
Agro en Biotechnologie sterk op in. Verschillende vakken 
zullen je uitdagen om ondernemend en onderzoekend aan  
de slag te gaan en maken van jou een echte professional.

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Landbouw › keuzetraject Landbouwmechanisatie

Landbouwmechanisatie

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• constructiebedrijven
• distributiebedrijven
• landbouwbedrijven
• technische werkplaatsen en ateliers
• …

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

METEEN AAN HET WERK

Met je gespecialiseerde hightech kennis en 
ondernemersgeest zijn je beroepsmogelijkheden 
quasi onbeperkt. Je toekomst als zelfstandig 
 ondernemer, commercieel verantwoordelijke 
of technisch specialist ligt voor je open. Op de 
werkvloer bij een constructeur, in het atelier bij een 
verdeler of op het bedrijf van een gebruiker, ook 
hier kies jij je ideale werkomgeving.

UNIEKE OMGEVING EN TOPSTAGES

Op onze campus in Geel vind je de grootste 
landbouwhal van Vlaanderen en prima uitgeruste 
labo’s. We rijden de tractor met de machines 
zo het  auditorium binnen! Er ligt 15 hectare 
akkerland rond de hogeschool en de provinciale 
proef bedrijven zijn vlakbij. Kortom, dé perfecte 
omgeving voor jouw gespecialiseerde landbouw
opleiding. Verder ga je twee semesters lang 
twee dagen per week op stage bij een extern 
mechanisatie bedrijf. Dit stagebedrijf kiezen we 
samen met jou, in functie van je interesse, woon
plaats, ervaring en wensen.

WORD EEN PROFESSIONAL IN 
TECHNIEK EN MANAGEMENT
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 12 14
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Toegepaste natuurkunde 4
Dataverwerking 5
Management 4
Agrarische wet en regelgeving 3
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Bedrijfseconomie en people management 5
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
BASISVAKKEN LANDBOUWMECHANISATIE 41 45 42
Motortechniek 4
Motortechniek uitbreiding 3
Mechanisatie 4
Materialenleer / mechanische componenten 5
Elektrotechniek 3
Elektronica / elektrotechniek 3
Ontwerptechniek 4
Hydraulische systemen 5
Verspanings en lastechniek 3
Werkplaatstechniek 4
Teelten landbouwmechanisatie 3
Elektronica 3
Diagnostiek 3
Sturingstechniek / mobiele hydraulica 5
Montagetechniek 3
Bedrijfsuitrusting 4
Verkoop en kostenraming 5
Landbouwmachines 4 3
Technische actualiteit / anderstalige vaktermen 3 5
Meet en regeltechniek 4
Automatisatie 3
Onderhoudstechnieken 3
Werkhuis 4
Bedrijfsstage landbouwmechanisatie 15 14
Bachelorproef landbouw 6
KEUZEPAKKET AKKERBOUWMACHINES 3 4
Akkerbouwtechniek 3 4
KEUZEPAKKET RUNDVEEMACHINES 3 4
Veehouderijtechniek 3 4

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.
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 Geel

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Tuinbouw

Tuinbouw

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• (zelfstandige) tuinbouwbedrijven
• (zelfstandige) tuinaanlegbedrijven
• toeleveringsbedrijven
• administraties
• het onderwijs
• ...

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

METEEN AAN HET WERK

Na je studies ben je klaar om je eigen tuinbouw of 
tuinaanlegbedrijf op te starten, maar je kunt even 
goed als verantwoordelijke in een groter bedrijf 
starten. Ook de toeleveringssector biedt ruime 
kansen voor een job als technischcommercieel 
leider of teeltadviseur. Tuinbouwbedrijven staan 
in de rij voor goed opgeleide professionals. En 
natuurlijk ben je ook welkom in de administratie 
(VLM, FAVV, ALV...) of in het onderwijs.

EEN UNIEKE (LEER)OMGEVING!

Praktijk is de ‘groene’ draad in je opleiding en 
dus ga je meteen aan de slag. Bedrijfsbezoeken, 
studiedagen, vakbeurzen én een stage in het 
werkveld. Zo zetten we je onmiddellijk aan tot actie 
en prikkelen we je ondernemingszin. Met 5.000 m²  
serre, 1,5 hectare boomgaard en vollegronds
groenten, een boomkwekerij en een sortimentstuin 
hebben we alle troeven in huis om van jou een 
top professional te maken.

LEG JE EIGEN ACCENT DANKZIJ 
VIER KEUZETRAJECTEN

Een brede interesse in de teelt van planten, de 
biologische gewasbescherming of het inzetten 
van tuinmaterialen zet je op weg naar een 
veelzijdige toekomst.

Heb jij groene vingers en wil jij alles weten over plantaardige 
productie? Of ben je meer geïnteresseerd in de toeleverings
sector? Zie je een toekomst als tuinaannemer best zitten? In 
één van onze trajecten vind je ongetwijfeld je gading.

Vier keuzetrajecten in de tuinbouw: dat is uniek voor Vlaande
ren en voor jou dé kans om je eigen weg te kiezen. Misschien 
wil je alles leren over het duurzaam kweken van planten, groen
ten of fruit. Of wil je alles weten over het aanleggen van tuinen 
en parken. En natuurlijk wil je als ondernemer van morgen ook 
de economische aspecten van de bedrijfsvoering onder de knie 
krijgen. Bij de opleiding Tuinbouw zit je alvast goed.
 
Bij Fruitteelt, Groenteteelt en Sierteelt draait alles rond de 
kennis van de specifieke teelten, duurzame productie en het 
(economisch) beheer van een modern tuinbouwbedrijf. In het 
keuzetraject Tuinaanleg leer je alles van creatief ontwerp tot 
realisatie. Beplanting, bestrating, (zwem)vijvers, tuin 
onderhoud … kunnen natuurlijk niet ontbreken evenals 
boomverzorging, vel en klimtechnieken.

Als je slaagt voor het vak plantenbescherming kun je later je 
fytolicentie aanvragen. Daarmee mag je gewasbeschermings
middelen gebruiken en verkopen en er voorlichting over geven. 
Ongetwijfeld een meerwaarde als je het werkveld induikt!
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

OVERKOEPELENDE VAKKEN

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 18 16
Toegepaste natuurkunde 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Dataverwerking 5
Management 4
Agrarische wet en regelgeving 3
Bedrijfsorganisatie 6
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Wet en regelgeving 4
Bedrijfseconomie 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
BASISVAKKEN TUINBOUW 41 22 22
Elektrotechniek 3
Motortechniek 3
Genetica 3
Agrochemie 3
Mechanisatie en technieken tuinbouw 5
Tuinbouwteelten 4
Grondloze teelten 3
Veldanalyse 3
Vermeerderingstechniek 4
Hydraulica 3
Watervoorziening 3
Duurzame energie / microbiologie 4
Bedrijfsuitrusting tuinbouw 4
Plantenbescherming 4
Bedrijfsstage tuinbouw 14 16
Bachelorproef tuinbouw 6

AANVULLENDE VAKKEN PER SPECIALISATIE

 FASE 1 2 3

SPECIALISATIE FRUITTEELT 20 22
Tuinbouwtechnieken fruitteelt 6 5
Pitfruit 10 10
Kers / kleinfruit 4 4
Tuinbouwmachines / koeltechniek 3
SPECIALISATIE GROENTETEELT 20 22
Tuinbouwtechnieken 5 4
Vollegrondsgroenteteelt 10 10
Glasgroenteteelt 5 5
Tuinbouwmachines / koeltechniek 3
SPECIALISATIE SIERTEELT 20 22
Tuinbouwtechnieken 5 4
Sierteelt 9 10
Boomkwekerij 6 5
Tuinbouwmachines / koeltechniek 3
SPECIALISATIE TUINAANLEG 20 22
Visual Tree Assessment / veltechnieken 4
Boomkwekerij 6 6
Tuinbouwtechnieken tuinaanleg 6 5
Tuinontwerpen / offerteberekening 4 5
Tuinonderhoud 6

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.
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 Geel

Contact
Rina Hulsbosch
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 10 12
rina.hulsbosch@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

 Bachelor Agro- en Biotechnologie › afstudeerrichting Voedingstechnologie

Voedingstechnologie

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• brouwerijen
• de suikerwarenindustrie
• de zuivelindustrie
• vleesbedrijven
• veevoederbedrijven
• de overheid
• ...

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

FOOD@WORK ECOTROPHELIA

Je ontwikkelt in team een ecoinnovatief 
voedingsproduct dat rekening houdt met de 
huidige voedingstrends. Daarbij heb je oog voor 
alle aspecten: het technisch procedé, de smaak, 
de verpakking, de etikettering, de wetgeving en 
de marketing. Bovendien moet het project een 
ecologische dimensie hebben: afval verminderen 
of grondstoffen optimaal gebruiken. Als kers 
op de taart neem je deel aan de Food@Work 
ECOTROPHELIAwedstrijd, waar een jury van 
wetenschappelijke en industriële experts je nieuwe 
product kritisch beoordeelt.

EEN OPLEIDING MET PIT AAN HET WERK VANAF DAG ÉÉN!

Meteen over naar de actie: dat mag je bij ons 
verwachten. Want praktijk is de ‘groene’ draad in 
je opleiding. Dat merk je niet alleen in de vakken, 
die steeds praktijkgericht zijn, maar ook tijdens 
bedrijfsbezoeken, projectwerk en stages. Het 
verruimt je horizon en maakt van jou een echte 
voedingstechnoloog.

Je wordt een zeer polyvalente professional in de 
wereld van de levensmiddelenproductie.

Je vindt wetenschappen leuk en je bent benieuwd naar de 
wereld achter de productie van voeding? Je droomt ervan om 
je eigen voedingsproduct te ontwikkelen? Je vindt kwaliteits
volle en duurzame voedingsproducten belangrijk? Dan zit je 
goed bij onze afstudeerrichting Voedingstechnologie!

ZUIVEL, CONFISERIE OF BIER?
De kennis van chemische, microbiologische en techno
logische processen vormt de basis van je opleiding. Als 
voedings technoloog leer je het verloop van industriële 
fabricage processen te sturen en te beoordelen. Je verruimt je 
kennis van de levensmiddelentechnologie met inzichten in de 
moderne kwaliteitszorgsystemen. Een nieuw voedingsmiddel 
ontwikkelen met aandacht voor gezondheid en duurzaam
heid? Check. De verpakking ontwerpen en ervoor zorgen dat 
je product aan alle kwaliteitseisen voldoet? Check. Zo word je 
stilaan een echte professional. Voor je afsluitende stage  
kies je een opdracht in de sector die jou het meeste boeit,  
in binnen of buitenland. Jouw interesses, kennis en wensen 
zijn onze maatstaf.

Na je studies kun je in de meest diverse omgevingen terecht
komen: de zuivelindustrie, de confiserie, de vleessector … 
of wil je liever bierbrouwer worden? Het kan allemaal. De 
Belgische voedingsindustrie telt ruim 5.000 bedrijven en is een 
zeer stabiele sector die bijna 90.000 werknemers tewerkstelt.
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 fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

SPECIALISATIE VOEDINGSTECHNOLOGIE 23 44
Voedingswetenschappen 5
Eenheidsbewerkingen voedingsindustrie 8
Warenwetgeving / milieutechnologie 5
Procescontrole 5 4
Levensmiddelentechnologie 8
Productontwikkeling 6
Kwaliteitszorg 3
Bedrijfsstage voedingstechnologie 15
Bachelorproef voedingstechnologie 8

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

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN 19 18 13
Basisvaardigheden en actualiteit 4
Bodem en bemesting 3
Plant 4
Voedsel en milieu 4
Toegepaste natuurkunde 4
Dataverwerking 5
Management 4
Bedrijfseconomie / kostencalculatie 5
Kwaliteitszorg / bedrijfsbeleid 4
Internationalisering 3
Informatie en communicatievaardigheden 3
Wet en regelgeving 4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
BASISVAKKEN VOEDINGSTECHNOLOGIE 41 19 3
Anorganische chemie 3
Toegepaste chemie 3
Organische chemie 3
Basisvaardigheden chemie – labo 3
Levensmiddelenleer 5
Dierkunde / microbiologie 4
Microbiologie – labo 3
Veldanalyse 3
Elektrotechniek 3
Motortechniek 3
Hydraulica 3
Procestechniek 5
Instrumentele analyse 3
Toegepaste chemie labo 4
Biotechnologie 5
Veevoeding 3
Plantenbescherming 4
Fermentatietechnologie 3

 FASE 1 2 3

TAKE A LOOK 

Benieuwd hoe het 
eraan toegaat in 
onze opleiding? 
Scan de QRcode en 
neem snel een kijkje!

*   Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk. 
 Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 
** Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de   
 leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP 25 à 30 uren.
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IN DE BAN VAN  
DE BIOMEDISCHE WERELD

Hou je van wetenschap? Heb je een analytische geest en ben je 
 geboeid door  farmaceutische ontwikkelingen en bio medische 
laboratoria, door geneesmiddelen en DNAtechno logie? Dan is 
onze bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie zeker iets 
voor jou. Het labo wordt jouw werkterrein!

Je kunt je specialiseren in:

• Medische Laboratoriumtechnologie,
• Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie.

We leiden je op tot een veelzijdig en volleerd laborant, zodat je 
meteen inzetbaar bent in labo’s, ziekenhuizen, bloedbanken en 
 bio medische of farmaceutische bedrijven.

Professionele bachelor

Biomedische 
Laboratorium technologie

Bachelor

Biomedische 
Laboratoriumtechnologie

 Geel
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Je wil geneesmiddelen ontwikkelen, DNA 
analyseren, je steentje bijdragen aan de 
medische doorbraak van morgen.

Zitten wetenschap en onderzoek in je bloed? Kijk je uit naar 
een uitdagende job, waarin alles draait om vernieuwing? 
Vertoef je het liefst in een labo, ziekenhuis of farmaceutisch 
bedrijf? Wil je de oorzaken van ziektes achterhalen, nieuwe 
behandelingen uitwerken en je verdiepen in biotechnologie? 
Dan is Biomedische Laboratoriumtechnologie helemaal je ding.

Onze gemotiveerde docenten staan klaar om je te coachen  
tot een allround laborant. Je krijgt een sterke weten
schappelijke  basis, bestudeert alle facetten van het vak en 
bezoekt  laboratoria. In team neem je de proef op de som 
tijdens een eerste project. Beetje bij beetje kom je te weten 
waar je interesses liggen. 

Vanaf fase twee verdiep je je in één afstudeerrichting. Wil je 
de oorzaken van ziektes uitdokteren en nieuwe behandelingen 
ontwikkelen? Dan ga je voor Farmaceutische en Biologische  
Laboratoriumtechnologie (FBLt). Liever klinische stalen 
analyseren, bloeduitstrijkjes onderzoeken en microorganismen 
identificeren? Dan start je met Medische Laboratoriumtechno
logie (MLt). In fase drie ga je verder op de ingeslagen weg. Je 
stelt je kennis op punt en oefent je skills in onze hypermoderne 
laboratoria. Afsluiten doe je met een stage van een semester. 

Diploma in handen? Lang moet je niet zoeken naar die eerste 
job, jij bent gegeerd. Of behaal in één jaar het diploma van de 
andere afstudeerrichting. Jij beslist!

 Geel

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Contact
Ann Huygens 
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 03 96
ann.huygens@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/BLT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• medische laboratoria van ziekenhuizen of 
privélaboratoria (specifiek voor MLt)

• apotheken (specifiek voor FBLt)
• farmaceutische bedrijven
• biologischemoleculaire bedrijven
• de voedingsindustrie
• onderzoekscentra van bedrijven of universiteiten
• kwaliteitscontrolecentra
• centra voor medische genetica 
• laboratoria anatomopathologie

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

TICKET VOOR DE TOEKOMST

In onze opleiding ontbreekt het niet aan praktijk.  
Je gaat langs bij laboratoria, ontmoet oud 
studenten, pluist projecten uit en proeft van het 
échte leven als laborant tijdens allerlei stages.  
Je verruimt je blik op de biomedische wereld, 
zowel in het binnen als buitenland. En dat opent 
heel wat deuren voor je latere carrière. 

EXPERT IN LIFE SCIENCES COACHING OP MAAT

In het begin is alles nieuw. Best spannend allemaal. 
Je staat er gelukkig op geen enkel moment alleen 
voor. Vanaf dag één kun je rekenen op de steun van je 
trajectbegeleider om je studievoortgang te bekijken. 
Bovendien kun je ook aankloppen bij ‘Peer Assisted 
Learning’ (PAL). Wekelijks kom je dan samen met 
medestudenten om twijfels en vragen bij de vakken 
te bespreken. En dat onder leiding van ervaren 
studenten die er een eerste fase hebben opzitten.

NIEUW KEUZEVAK: 
FORENSISCHE CHEMIE

 Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie
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SPECIALISATIE FBLT                      FASE 1 2 3

THEORIE 7 11,5
Toxicologie en farmacologie 4 3
Galenica 4
Farmacognosie en farmaceutische wetgeving 
& tarificatie

2

DNAtechnologie 2 en bioinformatica 2,5
Keuzepakket ** 3
PRAKTIJK 3 9,5
Labo gentechnologie 2 2,5
Labo farmaceutische technologie 5
Project werkveldverdieping 2
Keuzepakket ** 3
WERKPLEKLEREN 29
Stage 22
Bachelorproef 7

SPECIALISATIE MLT
THEORIE 4 10
Medische microbiologie 2 2

Klinische chemie 2 4
(Immuun)hematologie 4
PRAKTIJK 6 10
Clinical training medische microbiologie 3 2
Clinical training klinische chemie 4
Clinical training (immuun)hematologie 4
Keuzepakket ** 3
WERKPLEKLEREN 30
Stage 24
Bachelorproef 6

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

FBLt = Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie 
MLt = Medische Laboratoriumtechnologie

** Zie website voor meer informatie over keuzevakken

GEWAARDEERD DOOR STUDENTEN
• Stevige wetenschappelijke basis
• Ruime praktijkervaring
• Klaargestoomd voor het werkveld

FLEXIBELE TRAJECTEN
INSTAPCURSUS

Kom je uit een vooropleiding met niet zoveel chemie 
en wiskunde? Voor de start van het academiejaar 
geven we jou een instapcursus chemie en 
rekenvaardigheden met extra online oefeningen. Zo 
kun je goed voorbereid starten en sneller aansluiten 
bij de lessen.

GEZAMENLIJK TRAJECT FASE
(incl. studiepunten* )

1 2 3

BASIS THEORIE 42 5 5
Chemie 11
Bioorganische chemie 3
Biochemie 3 3
Cel en microbiologie 7 2
Anatomie en fysiologie 3
Fysica 5
Wiskunde 5
Communicatie en informatievaardigheden 5
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Deontologie 2
VERDIEPING THEORIE 3 25 5
Analytische chemie 11
Moleculaire biologie en DNAtechnologie 1 4
Hematologie 1 2
Histologie 2
Immunologie en celcultuur 3
Moleculaire diagnostiek en virologie 3
Kwaliteitszorg 2
Statistiek 3
Werkveldverkenning 3
BASIS PRAKTIJK 15 2
Labo chemie 6
Labo microbiologie 3 2
Labo fysica 3
Project 3
VERDIEPING PRAKTIJK 18
Labo analytische chemie 8

Labo gentechnologie 1 2
Labo hematologie 2
Labo histologie 2
Labo biochemische technieken 2
Labo immunologische technieken 2

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 2: 13 leswekenSemester 1: 12 lesweken + 1 examenweek 
(na de herfstvakantie)

 INTERNATIONALE 
 STAGEPLAATSEN 
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P.
26

WETENSCHAPPEN ZIJN JOUW DING

Jij wil aan de slag in een labo of chemische proces omgeving. 
Je ziet het wel zitten om nieuwe stoffen te maken, allerlei 
 producten te analyseren of hun eigenschappen te  onderzoeken, 
mee te werken aan onderzoek of chemische processen mee 
aan te sturen.

Onze bachelor Chemie vormt je tot een chemicus met veel 
mogelijkheden. Vanuit je interesse kies je voor een van de drie 
afstudeerrichtingen:
 
• Biochemie,
• Chemie,
• Procestechnologie.

Je wordt een allround laborant die erg snel een job vindt in het 
brede werkveld binnen de (bio)chemische industrie of in de 
onderzoekswereld.

Professionele bachelor

Chemie

Bachelor

Chemie

 Geel
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Je wil producten analyseren, nieuwe stoffen 
creëren, je verdiepen in chemische processen. 

Je bekijkt het leven door een wetenschappelijke bril. Een 
nieuw geneesmiddel, een betere batterij, de kwaliteit van een 
(eind)product: jij pluist het minutieus uit. Je bent nieuwsgierig 
en wil chemie graag in de praktijk uitvoeren. Het liefst ga je 
aan de slag in een labo of in een chemische procesomgeving, 
omringd door een sterk team. Je matcht 100% met de 
opleiding Chemie. 

Vanaf dag één kun je rekenen op een boeiende mix van theo
rie, labo’s, projecten en werkveldervaringen. In fase één nemen 
onze experts je mee voor een stevige wetenschap pelijke basis 
en de nodige praktische skills in het lab. Je kiest ook een spe
cialisatie die je later altijd nog kunt bijsturen. Geïnteresseerd 
in levende cellen, DNAtechnologie en voedingschemie? Dan 
ga je voor Biochemie. Liever moleculen en nanotechnologie 
onder de loep nemen? Dan is Chemie de beste optie. Of zijn 
chemische productieprocessen helemaal je ding? Dan sla je de 
weg in van Procestechnologie. 

In fase twee krijg je nog heel wat gemeenschappelijke vakken. 
Je verdiept je in alle facetten van de chemie, zowel in theorie 
als in praktijk, en krijgt daarnaast ook vakken die aansluiten bij 
je specialisatie. De laatste fase staat volledig in het teken van 
je specialisatie. Je neemt hierbij de proef op de som tijdens je 
stage in het laatste semester en sluit af met een bachelorproef.
Diploma op zak? Voor jou geen eindeloze zoektocht naar een 
job, want de vraag naar chemici is groot. Nog verder specialise
ren? Jij bent voorbereid om vlot te schakelen naar een master.

 Geel

Chemie

Contact
Katrien De Meester
Opleidingsmanager 
+ 32 (0)14 74 06 14
katrien.demeester@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Chemie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearelifescienceschemistry

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• laboratoria van onderzoeksinstellingen
• laboratoria en procesomgevingen van  

de biotechnologische en farmaceutische industrie
• laboratoria en procesomgevingen  

van de voedingsindustrie
• laboratoria en procesomgevingen van de (petro)

chemische industrie

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

WERK VERZEKERD

De chemische industrie telt tal van knelpuntberoe
pen. De sector hunkert dus naar een polyvalent 
laborant of chemisch operator zoals jij. Je komt in 
allerlei laboratoria terecht, van voedingsbedrijven 
tot petrochemie. Binnen de drie maanden heb je 
gegarandeerd die topjob te pakken.

WANTED: STRAFFE SPECIALIST ERVARING TROEF

Praktijk, praktijk en nog eens praktijk. Vanaf dag 
één trek je een labojas aan en maak je kennis met 
het werkveld via bedrijfsbezoeken, lezingen en 
ontmoetingen met oudstudenten. Projectwerk 
komt in alle fasen van de opleiding aan bod; van 
kleinschalige projecten in fase 1 tot een externe 
opdracht in fase 3. Met als kers op de taart, een 
boeiende stage in binnen of buitenland.

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

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

Semester 2: 13 leswekenSemester 1: 12 lesweken + 1 examenweek 
(na de herfstvakantie)

GEZAMENLIJK TRAJECT FASE
(incl. studiepunten* )

1 2 3

BASIS THEORIE 34
Chemie 11
Cel en microbiologie 5
Fysica 5
Wiskunde 5
Communicatie en informatievaardigheden 5
Werkveldverkenning 3
VERDIEPING THEORIE 6 24 3
Analytische chemie 11
Organische chemie 3 6
Biochemie 3
Ecologie en milieu 4
Statistiek 3
Kwaliteitszorg 3
BASIS PRAKTIJK 15
Labo chemie 6
Labo microbiologie 3
Labo fysica 3
Project 3
VERDIEPING PRAKTIJK 19
Labo analytische chemie 10
Labo organische chemie 5
Project 4

SPECIALISATIE   FASE 1 2 3

THEORIE B
5

C
5

P
5

B
13

C
15

P
15

B
13

C
13

P
11

Anatomie, fysiologie en microbiologie 5 2
Moleculaire biologie 2
Gentechnologie 2
Metabolisme en cellijnen 4
Chemische technologie 5 5 3 3 2 5
Toegepaste mechanica 3 3
Structuurbepaling 3
Meet en regeltechniek & elektriciteit 6
Immunologie en fermentatie 5
Toxicologie en voedselveiligheid 4
Biochemische en voedingswarenanalyse 4
Analytische chemie 2
Organische chemie 3
Duurzame chemie 3
Colloïdchemie en nanotechnologie 3
Digitale technieken 2 2
Materialenleer 2 2
Polymeerchemie 2 2
Keuzevakken 3 3
PRAKTIJK B

4
C
2

P
2

B
11

C
11

P
13

Labo microbiologie & gentechnologie 4
Labo toegepaste mechanica 2 2
Labo biochemie 4
Labo voedingswarenanalyse 4
Labo analytische chemie 4
Labo chemische technologie 7
Labo organische chemie 4 3
Project 3 3 3
WERKPLEKLEREN B

30
C
30

P
30

Stage (17 weken) 22 22 22
Bachelorproef 8 8 8

• BASF
• Fontys  

hogeschool
• Sanofi

• Janssen  
Pharmaceutica

• Kaneka
• Kemin 

• KU Leuven
• SCK
• Umicore
• VITO

TEAMWORK 

Wij werken samen met deze partners:

3.000 M² 
LABORUIMTES

Krijg alle skills meteen 
in de vingers in de 
volledig uitgeruste 
praktijkruimtes.

*  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. Eén jaar bestaat uit 60 SP.

INSTAPCURSUS

Kom je uit een vooropleiding met niet zoveel 
chemie en wiskunde? Voor de start van het 
academiejaar geven we jou een instapcursus 
chemie en rekenvaardigheden met extra online 
oefeningen. Zo kun je goed voorbereid starten 
en sneller aansluiten bij de lessen.
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 OP KOT 

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

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

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

 WAT SCHAFT DE POT? 

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

 ONDERWEG 

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

 CULTUUR & CO 

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

Studentenvoorzieningen

 GOED IN JE VEL 

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

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

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

 ACTIE & ONTSPANNING 

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

 STRAK PLAN! 

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

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

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

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

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

 thomasmore.be/stuvo    stuvo.geel@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 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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R
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H
O

U
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Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR Audiologie •

AR Logopedie •

Orthopedie G

Sociaal Werk G

AR Maatschappelijk Werk •

AR Maatschappelijke 
 Advisering

•

AR Personeelswerk •

AR SociaalCultureel Werk •

Toegepaste  Psychologie A

AR Arbeids en  
Organisatiepsychologie

•

AR Klinische Psychologie •

AR Schoolpsychologie 
en Pedagogische 
 Psychologie

•

Verpleegkunde L M T

Voedings- en  Dieetkunde G

Vroedkunde L T

People &
Health
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Autotechnologie DN

Elektromechanica DN G

AR Automatisering •

AR Elektromechanica •

AR Klimatisering • •

AR Onderhoudstechnologie • •

AR Procesautomatisering •

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 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
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/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.


