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In 3 jaar, met één been in de praktijk,  
klaar voor een veelzijdige toekomst!

2020 - 2021



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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4
VERVOLGOPLEIDINGEN
Met de bachelor-na-bachelor Toegepaste Audio-
visuele Communicatie en de postgraduaten Inter-
nationale Researchjournalistiek, Content and Ex-
perience Strategy** en Belgian Advertising School 
bieden we onze studenten unieke kansen aan om 
zich na hun opleiding te specialiseren in een spe-
cifiek domein. Het zijn stuk voor stuk top-opleidin-
gen, die we samen met de sector organiseren. 

Alle mediaopleidingen samen  
op één plek in Mechelen Mediastad

More Media School

Hoe maak je een goed verhaal? Wie is je doel groep en hoe bereik je die? Hoe 
kun je het web en slimme technologie inzetten om nieuwe digitale oplossingen 
te bouwen? En hoe kun je je mediaconcept, idee en product ook commercieel 
verzilveren? Die cirkel van vragen doorloop je in elke opleiding van onze More 
Media School. Maar elke opleiding heeft uiteraard haar eigen focus. 

Met ons aanbod en onze visie vormen we de enige volwaardige mediaschool 
van Vlaanderen. Samen goed voor meer dan vijftienhonderd studenten op 
een bruisende mediacampus met uitzonderlijke technologische mogelijkheden 
en opleidingen en opleidingsconcepten die je nergens anders vindt. En dat 
allemaal op een boogscheut van Antwerpen en Brussel.

4
UNIEKE OPLEIDINGEN
 JOURNALISTIEK 
• Je studeert Journalistiek in de eerste plaats omdat je de actualiteit wil vatten 

in sterke en menselijke verhalen, met woorden en beelden. Je wil luiste-
raars, lezers en kijkers boeien, informeren en inzicht geven in wat er leeft en 
 gebeurt in de samenleving.

• Onze opleiding Journalistiek kreeg als enige opleiding een excellente 
 beoordeling van de visitatiecommissie. Kwaliteit verzekerd.

 COMMUNICATIEMANAGEMENT 
• Communicatiemanagement spreekt je aan omdat je met events, via sociale 

media, advertising, als woordvoerder of pr-verantwoordelijke je doelgroep  
wil beïnvloeden, enthousiasmeren, informeren, in beweging wil zetten. 

• Onze opleiding Communicatiemanagement is de enige opleiding die vijf 
keuzetrajecten inricht. Opleidingen op maat dus.

 INTERACTIVE MULTIMEDIA DESIGN 
• Je kiest voor IMD als je aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke apps en web-

sites wil ontwerpen. Zowel de achterliggende technologie als het design van 
de digitale producten interesseren jou. 

• De opleiding Interactive Multimedia Design is uniek voor Vlaanderen. Je hebt 
dus een uniek profiel in de wereld van creatieve technologie.

 MEDIA EN ENTERTAINMENT BUSINESS 
• In Media en Entertainment Business leer je hoe verschillende media werken en 

hoe je ze succesvol inzet. Je bent creatief en communicatief, on- en offline. Je 
maakt zelf échte mediaproducten en stimuleert zo de ondernemer in jezelf.

• Onze opleiding Media en Entertainment Business bestaat sinds 2015 en is de 
enige opleiding voor creatieve mediaondernemers in Vlaanderen. 

4
INTERNATIONALE 
OPLEIDINGEN
De More Media School biedt vier inter natio-
nale bachelorprogramma’s aan: International 
Journalism, International Communication and 
 Media, Media and Entertainment Business* en 
International Digital Product Architect. Ook 
hiermee zijn we uniek. Deze inter nationale 
opleidingen bieden je kansen om je te profileren 
en internationale ervaringen op te doen.

* Het internationale programma van Media and Entertainment Business is een verkorte opleiding van één jaar. Je kunt je enkel inschrijven als je al een bachelor- of masterdiploma op zak hebt. 
** Onder voorbehoud van goedkeuring.
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 THE PLAYGROUND 
Al onze opleidingen hebben een media
bedrijf, dat gerund wordt door studenten. 
Samen vormen ze de Playground: een 
speeltuin om nieuwe technologieën uit te 
testen, multi disciplinair samen te werken 
en bruisende projecten uit te werken. 

21bis | 21bis is het eigen medium van 
de tweede- en derdejaarsstudenten 
Journalistiek en International 
Journalism. Op dit crossmediale online 
platform met video-, radio- en social 
media-kanalen brengen onze studenten 
verhalen die andere media vaak over 
het hoofd zien, bestemd voor een breed 
studentenpubliek. Geen betere manier om 
het journalistieke vak echt te leren.

 21bis.be

Afterfive | De tweedejaarsstudenten 
Communicatie management runnen 
hun eigen agency, een creatief en 
eigenzinnig sommunicatiebureau. 
Met hun frisse kijk en jonge geest 
zorgen de afterfivers voor vernieuwende 
campagnes en bouwen ze aan hun eigen 
naam en faam.

 afterfive.be

Designosource | Laatstejaars 
Interactive Multimedia Design 
ontwikkelen apps, inter faces, 
websites, virtual-reality-oplossingen 
en andere digitale producten voor reële 
klanten. Ze runnen Designosource als een 
volwaardig digital agency.

 designosource.be

Media Brewery | Derdejaarsstudenten 
Media en Entertainment Business 
brouwen smakelijke media concepten 
en -producten. Gewapend met 
nieuwe technologieën en de nodige 
kennis van het media landschap werken 
ze projecten uit voor interne en externe 
opdrachtgevers.

 mediabrewery.be

 
GRENZEN VERLEGGEN

Wil je een deel van je opleiding volgen in het buitenland? 
Stage lopen in Nieuw- Zeeland, Australië, USA, China, 
Zuid- Korea …? De More Media School biedt je een 
waaier aan internatio nale mogelijkheden. Dit jaar slaan 
 driehonderd studenten hun internationale vleugels uit.

INNOVATIEVE MEDIACAMPUS

Op de More Media School vind je verbluffende facili-
teiten: een volwaardige televisiestudio, radiostudio’s, 
een greenkey-studio, fotostudio, grafische ateliers, 
collaborative classrooms, een uitleendienst waar je alle 
audiovisuele materialen kunt ontlenen, een mediacafé … 
Kom kijken! Je zal versteld staan.

STRAFFE MEDIAPARTNERS

Mediabedrijven zijn voor ons echte partners, met wie 
we samen onze opleidingen bouwen. Als student krijg je 
training en begeleiding van ervaren mensen van Hotel 
Hungaria, Zodiak, Intracto, Sputnik, Free Kings, Dedsit ... 
De Mechelse redactie van de regionale zender RTV vind je 
terug op onze campus. Ook DPG Media, Telenet en Roular-
ta zijn structurele partners. Samen gaan we voor hetzelfde 
doel: van jou de allerbeste mediaprofessional maken.

MAKKELIJK SCHAKELEN

Met een diploma aan de More Media School krijg je 
toegang tot schakelprogramma’s naar masters aan de 
Vlaamse universiteiten. Je kunt ook een extra diploma 
halen aan onze eigen mediaschool, via een verkort traject. 
Uiteraard bieden we je ook internationaal perspectief.
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BEREIKBAARHEID

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

Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen 
of tot Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide 
stations ben je op een kleine tien 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. Of op de 
overdekte fietsenstalling van Campus De Vest, 
aan de overkant. Dubbele winst! 

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 MECHELEN 
 MEDIASTAD 

Je deelt de stad met 6.530 studenten.

6



Welkom in Mechelen

Mechelen is hip en happening. Een stad op studentenmaat. 

Met een cappuccino on the go van het station naar de campus. 
Na je examen lunchen in de zon en nog eventjes langs de 
winkelstraat. 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!

THUIS OP DE MEDIACAMPUS

Campus De Ham is je thuisbasis. Een gezellige en hippe media-
campus met een groot mediaforum voor events en meetings, een 
communicatiebureau, professionele radio-, tv- en fotostudio’s, 
montageruimtes, grafische ateliers en een newsroom. Of ga 
eens langs bij het Pro Media Lab, waar je als mediastudent 
alle professionele audiovisueel materiaal kunt ontlenen tegen 
spotprijzen. Effe time-out? In het mediacafé geniet je dagelijks 
van een lekkere koffie of een kop verse soep. 

De sfeer tussen docenten en studenten is werkelijk bijzonder op 
Campus De Ham. Kom dat zien: je voelt je hier meteen thuis!

 FUN AND FACTS  
 IN HET MEDIAFORUM 

CAMPUS DE HAM
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen
T + 32 (0)15 36 91 00
E info.deham@thomasmore.be

 fb.com/wearemechelen
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Onze 140 docenten en meer dan 1500 studenten  
willen het jou persoonlijk zeggen: de More Media 
School staat voor fun, fame en future. Je studeert op 
een inspirerende campus, waar je alle kansen krijgt om 
het in de toekomst waar te maken. Topdocenten met 
tonnen ervaring en enthousiasme staan voor je klaar.

KOM MET 
ONS PRATEN

 SARA VERCAUTEREN 
  Woordvoerder Medialaan
  Docent Expert Classes Woordvoerder

“Als woordvoerder organiseer ik 
persconferenties, stuur persberichten 
uit, regel interviews, onderhoud 
goede contacten met journalisten … 
Maar even goed draait mijn job om 
crisiscommunicatie en lastige vragen 
beantwoorden. 

In mijn boek Geen Commentaar 101 
tips voor woordvoerders formuleer 
ik het zo: je moet niet alleen rad 
van tong zijn, maar ook scherp van 
pen. Je moet complexe info snel 
doorgronden en er het nieuws 
uithalen. Je moet een kritische geest 
hebben, maar ook diplomatisch 

zijn. Je moet flexibel zijn maar toch 
standhouden. Je moet pamperen en 
masseren, maar ook kuiten bijten en 
armen omwringen. En vooral moet je 
buikgevoel combineren met gezond 
verstand. Woordvoerders zijn denkers 
en doeners.

Mijn 15 jaar professionele ervaring 
geef ik ook door aan de studenten 
van Thomas More. Het geeft me 
voldoening om kennis te delen en zo 
mee de sector te professionaliseren. 
En een fijn voordeel: er stromen 
best veel studenten door naar mijn 
communicatieteam bij Medialaan.  
Als stagiair, interimaris of vaste kracht 
zelfs ... de studenten van Thomas 
More hebben bij mij stiekem een 
stapje voor :-).”

“ Ik geef les aan een 
opleiding die ik zelf 
als student had 
willen volgen. Het zou 
helemaal mijn ding 
geweest zijn!”

 ROOS VAN ACKER 
  Radio- en televisiepresentator
  Docent Mondelinge Communicatie 
en Spreken voor een publiek 

“ Zelfs als ik even niet op 
de mediaschool hoef te 
zijn, loop ik er graag rond 
omdat het er zo heerlijk 
bruist van energie.”

“Als veejay bij muziekzender TMF, 
reality-host van Expeditie Robinson, 
bedenker en presentator van Peking 
Express, tv-gezicht voor VRT en 
Medialaan, zenderstem voor Vier en 
Vijf, radiopresentator voor Studio 
Brussel, theatermaker … In alles 
wat ik deed en doe, ben ik een 
 enthousiaste doorbijter.

Die passie en dat enthousiasme wil ik 
ook overbrengen op de studenten. Ik 
illustreer mijn lessen met zoveel mo-
gelijk concrete voorbeelden uit mijn 
eigen ervaringen, zowel goeie als 
slechte, die we dan samen bespre-
ken en bestuderen. Ik ben trots deel 
te mogen uitmaken van de More 
Media School. Het is een school die 
inspireert en talent doet schitteren.” 
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 PASCAL SEYNHAEVE EN 
 WIM VAN WAESBERGHE 
  Eindredacteuren VRT NWS
  Docenten Research 

Pascal Seynhaeve en Wim Van 
Waesberghe zijn beiden eindredacteur 
bij VRT NWS, onder meer voor Pano. 
Ze staan in voor de definitieve keuze 
van onderwerpen en de inhoudelijke 
en beeldmatige begeleiding bij de 
uitwerking ervan. Samen hebben 
ze meer dan veertig jaar ervaring in 
het maken van lange reportages en 
programma’s voor de nieuwsdienst.

“Aan Thomas More leren we de 
studenten hoe ze hun onderwerp 
afbakenen, hoe ze aan een research-
opdracht beginnen en hoe ze hun 
reportage concreet vormgeven. Het 
lesgeven geeft ons ook inspiratie en 
frisse ideeën. En het is natuurlijk altijd 
fijn om nieuw talent te ontdekken.”

Wim Van Waesberghe: “Ik heb aan 
verschillende universiteiten en hoge-
scholen lesgegeven. Ik kan dus wel 
een beetje vergelijken. De  opleidng 
Journalistiek van Thomas More 
Mechelen blinkt volgens mij uit in 
drie dingen: goede infrastructuur, een 
ongedwongen sfeer tussen studenten 

en docenten en vooral de brede 
opleiding, waardoor afgestudeerden 
niet voor één gat te vangen zijn en dus 
ook op veel plaatsen terechtkunnen.”

Pascal Seynhaeve: “Er zijn veel jour-
nalistieke opleidingen in Vlaanderen. 
Thomas More maakt in mijn ogen het 
verschil door de beste technische en 
inhoudelijke ondersteuning te geven, 
gecombineerd met een uitstekende 
keuze van (praktijk)docenten. Uit-
eindelijk komt het altijd neer op het 
detecteren en aanzwengelen van de 
passie voor journalistiek.”

 MARK UYTTERHOEVEN 
  Media-icoon
  Docent Mediatraining

“Voor de klas spreken, in een 
camera, met een autocue ... Doen, 
oefenen, trainen, presenteren, 
de hele les lang. En zo studenten 
uit hun comfortzone halen. Dat is 
mediatraining. Ik gebruik trucs die 
ik uitgebreid heb gebruikt in mijn 
tv-programma’s. Ik ken alle handig-
heden om een goede uiteenzetting 
te brengen. Meer zelfs: ik kan het 
voordoen. Kom naast mij zitten en 
doe mij na, parodieer mij, overdrijf, 
dùrf. Want durf loont.”

 KOEN PELLEGRIMS 
  Medeoprichter van CoderDojo en 
van Flow Pilots, een agency waar 
apps en websites ontwikkeld worden.
  Docent Mobiele applicaties

Als bedrijfsleider van een IT-bedrijf 
ben ik altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen en ben ik ook 
 permanent op zoek naar talent. Als ik 
les geef hou ik steeds mijn mantra in 

het hoofd: Wat moet ik deze studenten 
meegeven om in een bedrijf als Flow 
Pilots aan de slag te kunnen?

Dankzij de technologische (r)evolutie 
en de digitalisering werken we in 
een hypersnel veranderende setting. 
En dat maakt het mega boeiend. In 
de opleiding Interactive Multimedia 
Design stomen we studenten klaar om 
mee te draaien in zo’n evoluerende 
omgeving. We leren hen ànders te 
denken en zo oplossingen te vinden. 
Steeds vanuit een digitale mindset.

Het is geen toeval dat er élk jaar twee 
of drie studenten van de More Media 
School stage lopen in ons bedrijf. 

Door deze voorselectie is de kans 
op een job vanuit de stage bij ons 
trouwens bijna 100 procent. Ze gaan 
aan de slag in het designteam, in het 
webteam, in het app-development-
team en in het salesteam!”

“ Thomas More maakt 
het verschil met haar 
goede infrastructuur, 
ongedwongen 
sfeer en uitstekende 
(praktijk)docenten.”

“ We stomen studenten 
klaar om oplossingen te 
vinden vanuit een digitale 
mindset. We leren hen 
ànders te denken.”

“ Ik geef les in iets waarvan 
de meeste studenten 
denken dat ze het nooit 
zullen kunnen: spreken.”
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De More Media School is een merknaam in de media 
en communicatiesector en in de wereld van creative 
business. Met je diploma en je eigen talenten en 
gedrevenheid gaan deuren voor jou open.

MAAK JE 
DROMEN WAAR

 ANNELEEN OPHOFF 
  Bachelor Journalistiek 
  Webredacteur Vranckx VRT

“Ik werk nu vier jaar als webredacteur 
op de Vranckx-redactie van de VRT. 
 Samen met een collega modereer ik 
onze socialemediakanalen, maar ik fo-
tografeer ook, lay-out, bedenk en film 
korte reportages, interview en schrijf 

artikels voor vrtnws.be. We  bouwen 
longreads, interactieve platformen, 
begeleiden jonge Vlaamse storytellers 
en proberen zoveel mogelijk de vinger 
aan de pols te houden bij onze volgers. 
Ik werk ook aan nieuwe projecten en 
brainstorm hierover met redacteurs, 
researchers, camera- en klankmannen. 
Kortom: een enorm diverse job dus!

Dat ik journalistiek wilde studeren, 
stond voor mij al lang vast. Dat het in 

Mechelen zou zijn, was voor mij snel 
duidelijk. De opleiding van Thomas 
More is de meest praktische én de 
meest gezellige. Ik was geen typische 
student, maar wel heel leergierig. 
Op Thomas More kreeg ik dan ook 
antwoorden op al mijn gekke vragen, 
maar moest ik niet al té lang met mijn 
neus in de boeken zitten. Geen idee 
was te absurd voor onze docenten: 
zolang je het goed kon pitchen, 
steunden ze je ten volle. Uit zo’n 
opleiding haal je echt wat je er zelf 
insteekt. Wie gewoon enthousiast 
met verhalen op de proppen komt, 
krijgt daarbij de begeleiding die hij 
of zij nodig heeft. Maar ik heb er ook 
hechte vriendschappen gesloten met 
studenten en zie zelfs mijn oud- 
docenten nog regelmatig.”

 WESLEY ROELAND 
  Bachelor Communicatiemanagement
  Junior Strategic Planner bij Happiness

“Ik werk als Junior Strategic Planner 
bij Happiness, een communicatie-
bureau dat onder meer werkt voor 
merken als Quick, Carlsberg, Nivea 
en 2dehands.be. Als strateeg ben 
ik constant op zoek naar ‘insights’: 
inzichten die je kunt gebruiken om 
mensen te bereiken.

Ik leerde Happiness beter kennen 
op één van de vele ‘expert classes’ 
tijdens mijn opleiding. Na de expert 
class over strategie wist ik heel zeker 

waarom ik Communicatiemanagement 
studeerde. Ik stuurde de persoon 
die de lezing gaf een berichtje, twee 
weken later tekende ik mijn stagecon-
tract en nog geen jaar later schrijf ik 
dit als Junior Strategic Planner. 

Wat ik zo apprecieer aan de opleiding 
die ik volgde? De docenten! Je bent 
geen nummer voor hen. Je kan ook 
je ding doen en buiten de lijntjes 
kleuren. Het is een opleiding die je 
creativiteit stimuleert en het beste 
uit jezelf haalt. Thomas More is een 
uitstekende hogeschool die me 
geholpen heeft m’n passie te vinden, 
vrienden voor het leven te maken en 
 herinneringen om nooit te vergeten.”

“ Uit de opleiding Journa-
listiek haal je echt wat je 
er zelf insteekt. Ik leerde er 
hard werken, deadlines 
halen en creatieve invals-
hoeken zoeken.”

“ Communicatiemanage-
ment is een opleiding die  
je creativiteit stimuleert en 
het beste uit jezelf haalt.”
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 JONI VAN SWALM 
  Bachelor Media en Entertainment 
Business 
  Oprichter creatief mediabedrijf 
STUDIO JAS

“Televisieformats worden nog te 
vaak bedacht als louter een concept 
voor televisie. En pas in een erg late 
fase wordt nagedacht of er meer 
mee te doen valt. Dat kan beter en 
moet anders, leerde ik in Media en 
Entertainment Business. Dat is meteen 
de eerste activiteit van STUDIO JAS 
die ik opstartte: concepten bedenken 
en uitwerken die vanaf het begin 
uitgaan van een transmediale ervaring. 
We werken programma’s uit die je 
op de klassieke manier kunt bekijken, 
maar die nog veel leuker zijn als je ze 
beleeft in een virtuele werkelijkheid.

Met STUDIO JAS richten we ons 
niet alleen tot de mediasector. We 
maken ook webreeksen (online video 
formats) voor verschillende merken 
met een sterke identiteit. Mijn taak: 
nieuwe formats bedenken en testen, 

concepten concretiseren, monteren, 
filmen, projectmanagement en 
regisseren. Vooral creatief werk dus. 
Voor elk project stel ik een vaste ploeg 
samen van creatieve freelancers die 

nauw samenwerken met elkaar. We 
vormen een groep ondernemende 
creatievelingen van regisseurs, art 
directors, cameramensen, schrijvers, 
animators en componisten.

Wat ik vandaag doe, sluit naadloos aan 
bij mijn opleiding Media en Entertain-
ment Business. Ik leerde creativiteit 
en business met elkaar verbinden. De 
opleiding leerde me om mijn creatieve 
ideeën om te zetten in interessante 
businessmodellen voor een sector die 
heel erg in verandering is. Ik zou de 
opleiding sterk aanraden.”

 HELENA SOLLIE 
  Bachelor Interactive Multimedia Design
  UI Designer bij Springbok

“ IMD is een fantastische basis voor design 
en de velopment. De opleiding opent 
poorten naar tal van interessante jobs.”

“ Dankzij Media en Entertain-
ment Business kan ik mijn 
start-up STUDIO JAS verder 
uitbouwen tot een creatief 
bedrijf voor branded enter-
tainment en transmediale 
projecten.”

“Mijn passie voor gebruiksvriendelijk 
design en mijn interesse voor 
technologie openden de deuren van 
communicatiebureau Springbok. Op 
dit moment ben ik al één jaar een trots 
‘Springbokje’: als UI Designer ontwerp 
ik websites en brief ik de developers.

Ik koos voor IMD in de eerste plaats 
uit interesse voor development, voor 
het technische aspect dus. Maar tijdens 
mijn studie en stage ontwikkelde ik 
ook een passie voor het grafische, voor 
design. Je ervaart in de opleiding ove-
rigens dat je als IMD’er unieke troeven 

hebt als je creativiteit en technische 
kennis aan elkaar kunt koppelen. En 
gaandeweg kan je keuzes maken, op 
maat van je talenten en voorkeuren.

Interactive Multimedia Design is voor 
mij de perfecte opleiding voor elke 
creatieve persoon die interesse heeft in 
de nieuwste snufjes, de laatste design-
trends en steeds up-to-date wil zijn met 
alle hypes. Met een diploma IMD heb 
je een uitgebreide keuze aan jobs: je 
vindt zeker een passie waar je elke dag 
met plezier voor gaat werken.”
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5 
KEUZETRAJECTEN:

BRANDING & 
ADVERTISING

Je leert de identiteit van een 
merk te vertalen naar een 
feilloze communicatiestrategie. 
Klassieke en digitale media 
weet je creatief én strategisch 
te gebruiken. Samen met een 
multifunctioneel team een sterk 
merk creëren en ontwikkelen, 
dat wordt jouw uitdaging!

EVENT, CONCEPT 
& ORGANISATIE

Een groot festival, business-, 
cultuur- of sportevenement 
vlekkeloos organiseren? Als 
eventmanager weet je alle 
ballen in de lucht te houden: 
planning, logistiek, deadlines, 
budget … zonder daarbij je 
klant en de bezoekers uit het 
oog te verliezen. Yes you can!
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Professionele bachelor

Communicatie- 
management

PUBLIC RELATIONS

Een positief imago voor een 
bedrijf, een merk of een 
persoon is goud waard. Je leert 
met aantrekkelijke communi-
catie online en offline glans te 
geven aan de uitstraling van 
een organisatie. Die theorie 
toets je aan de praktijk tijdens 
een stage bij Belmodo, de Stad 
Mechelen, Lewis of …?

WOORDVOERDER

Klaar om het woord te voeren? 
Achter je scherm en voor de 
microfoon. Voor bedrijven 
zoals Ikea, Telenet, Colruyt 
of social profit organisaties 
zoals 11.11.11 of Plan België? 
Je krijgt een stevige portie 
mediatraining en je leert alles 
over crisiscommunicatie.

DIGITAL MEDIA 
MANAGEMENT

De nieuwste ontwikkelingen 
in digitale communicatie zijn 
voor jou oud nieuws. Google 
analytics, optimalisatie voor 
zoekmachines, social media, 
online advertising en e-mail 
marketing klinken als muziek in 
jouw AirPods!

JIJ WIL ANDEREN INSPIREREN EN OVERTUIGEN

Als communicatiespecialist ben je een storyteller: je helpt organisaties om hun verhaal op de meest effectieve manier over 
te brengen, in woorden en beelden. Je leert de bedrijfsfilosofie en -strategie begrijpen, en verpakt die in een boeiend 
verhaal. Je creëert een overtuigende beleving voor je doelgroep: dat kan een opvallende reclamecampagne zijn, een uniek 
event, een sterke PR-campagne, een memorabele digitale boodschap … 
 
Een storyteller converseert permanent en flexibel met de doelgroep: je haakt in op de actualiteit, je bent op de hoogte 
van de nieuwste trends, je bent voor iedereen en overal zichtbaar en aanspreekbaar, online en offline. Bovendien weet 
je anderen te inspireren om jouw verhaal door te vertellen. Via Twitter en andere sociale media, aan tafel met vrienden 
en familie. Je bent ook vertrouwd met de communicatiekracht van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en 
virtuele realiteit. En belangrijk: communiceren doe je als team. In praktijkgerichte projecten, workshops en expert classes 
leer je naadloos in team samenwerken. 
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Contact
Ann Van Damme
Opleidingsmanager
+ 32 (0)492 15 57 51
ann.vandamme@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/Communicatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

 Bachelor Communicatiemanagement

Communicatiemanagement

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

Campus De Ham Raghenoplein 21bis – 2800 Mechelen
 fb.com/wearemechelen
 thomasmore.be/deham

• reclame- en communicatiebureaus
• PR-agentschappen
• evenementenbureaus
• communicatiediensten in grote en kleine 

organisaties, bij non-profit organisaties of  
bij de overheid

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

DENK STRATEGISCH.  
WERK CREATIEF.

VIJF KEUZETRAJECTEN

In je derde fase kies je voluit voor één van onze vijf 
trajecten en studeer je af met een uniek profiel.
Vanaf je eerste fase krijg je de kans om zes studie-
punten te kiezen uit een brede waaier keuzevakken.
Je talenkennis bijspijkeren? Op internationaal project 
naar Barcelona, Edinburgh of Helsinki? Of spreekt 
een vak uit een andere media- of businessopleiding 
je aan? Up to you!

GET TO WORK

Al tijdens je opleiding voer je opdrachten uit 
voor echte klanten. Je werkt als team aan straffe 
projecten en bent actief in ons student run agency 
Afterfive.

Geef je toekomst alle kansen. Bij ons loop je 15 
weken stage in een organisatie die je zelf kiest. Kijk 
op onze rijke stagedatabank, kies je droombedrijf 
en get to work. Leren was nog nooit zo leuk!

Wil je anderen inspireren? Online en offline?  
Dan zit je goed bij Communicatiemanagement! 

BREDE WAAIER AAN KEUZES
Vanaf dag één dompelen we je onder in de praktijk!  
In de eerste en tweede fase zorgen we voor een brede 
communicatiebasis, mét ruimte om je eigen parcours uit te 
stippelen. Zo ontdek je stapsgewijs waar jouw passie ligt.  
En ben je optimaal voorbereid om in de derde fase te kiezen 
voor een van onze vijf trajecten. Uniek in Vlaanderen!

Kijk achter de schermen van kleine en grote events zoals 
Tomorrowland bij Event, Concept en Organisatie. Duik in 
Instagram en Google Analytics bij Digital Media Management. 
Of zet merken op de kaart bij Branding & Advertising. Rad 
van tong, scherpe pen en geen schrik voor het grote publiek? 
Laat de Woordvoerder in jou ontwaken of leer hoe je een 
organisatie kunt laten schitteren bij Public Relations.

Je hebt nu alle skills in huis om het te maken: inzicht in de 
markt en de klant, een vlotte pen, commerciële flair én 
grafische superkrachten. Zo ben je helemaal klaar voor  
de stage, waar je minimum 15 weken aan de slag gaat in  
een topbedrijf. Denk aan Medialaan, Studio 100, BBDO,  
Live Nation, Lewis, Chanel, The Oval Office … In binnen- én 
buitenland. Van Zeeland tot Nieuw-Zeeland. Van Zaventem  
tot Zuid-Afrika.

Jij bent aan zet. Ready? Set. Go!

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

 fb.com/Communicatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

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

STRATEGIE 7 16
Marketing & marketingcommunicatie 4  
Public relations basics 3  
Online communicatie   3
Touchpoint strategie   3
Branding   3
Content marketing   3
PR, overheidscommunicatie, event                                          4
BUSINESS & SOCIETY 11 8
Communicatie & innovatie 5  
Economie 3  
Trendwatching & coolhunting 3  
Onderzoek 4 
Mediarecht & ethiek   4
CREATIE 10 6
Vormgeving: print & web 3 6
Digital tools & apps 4  
Videotechnieken 3
COMMUNICATION SKILLS 15 12
Schrijf- en presentatietechnieken 3 6
Engels 6 3 
Frans 6 3
@WORK 11 9
Personal branding lab 3  
Inspiratielab communicatie 8  
Campagne / AfterFive   6
Studiereis Berlijn 3
KEUZEVAKKEN 6 6
Talen 
Internationale profilering

Maatschappelijke en persoonlijke profilering 
Zomerstage  
Vrije studieruimte  

BRANDING & ADVERTISING 60
Expert Classes: strategie

Expert Classes Concept & Creatie

Expert Skills Branding & Advertising, creatie, audiovisuele 
productie

EVENT, CONCEPT & ORGANISATIE 60
Expert Classes Event

Expert Classes Experience

Expert Skills Eventproductie & experience design

@Work: Event Live Lab

PUBLIC RELATIONS 60
Expert Classes PR

Expert Classes Woordvoerder & PR

Expert Skills PR

WOORDVOERDER 60
Expert Classes PR

Expert Classes Woordvoerder & PR

Expert Skills PR

DIGITAL MEDIA MANAGEMENT 60
Expert Classes Digital Media

Expert Classes Performance Marketing of Content Creative

Expert Skills User Experience, digitale creatie en productie

* 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.

Taalkeuze: Engels of Frans

@Work: Pitch

@Work: Stage

KIES UIT DE 5 AFSTUDEERTRAJECTEN FASE 3

VERKORT TRAJECT 
Heb je al een bachelor- of 
masterdiploma  en wil je daar 
graag nog een topdiploma 
Communicatiemanagement 
aan toevoegen? Dat kan via ons 
verkort programma van één 
jaar. Je vindt meer informatie 
op onze website of via onze 
studietrajectbegeleider  
lieven.vanhoe@thomasmore.be

Ga dan voor 
de Engelstalige 
bacheloropleiding 
International 
Communication  
& Media. Meer info  
op pagina 30.

 EXTRA TROEF 
 OP JE CV? 
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BEDENK JIJ HET NIEUWE 
INSTAGRAM?

Er was eens … Jack Dorsey. Jack bedacht een socialmediakanaal 
waarop je in 140 karakters communiceert met je volgers. Het 
concept kreeg een schattig vogeltje als logo, een stevige 
technische basis en een hyper gebruiksvriendelijke app. Twitter 
was geboren! 
 
Hoeveel apps staan er op jouw smartphone? Hoeveel minuten zat 
je vandaag al op Instagram? Durf je te tellen hoeveel tabbladen 
er openstaan in je webbrowser? Apps en websites domineren 
ons –en jouw- leven. And we love it!  Elke app, elke website is 
bedacht, ontworpen en gemaakt door, jawel, iemand die een 
opleiding zoals Interactive Multimedia Design gestudeerd heeft!

Wil jij meewerken aan de opvolger van Twitter en Instagram? Of 
wil jij bedrijven zoals StuBru of Kinepolis een digitaal gezicht ge-
ven in de vorm van een verbluffend mooie en performante, goed 
werkende website of app? Een digitaal concept bedenken, visu-
eel ontwerpen (van logo tot grafische vormgeving) en bouwen. 
Met steeds hetzelfde doel voor ogen: een gebruiksvriendelijke en 
betrouwbare tool, die -ondanks de grote populariteit (ahja!)- niet 
crasht. Dàt doen Interactive Multimedia Designers.

Professionele bachelor Informatiemanagement en Multimedia   
Keuzetraject  

Interactive 
Multimedia Design

17



*  Reken bovenop een aantrekkelijk loon nog minstens een eigen laptop, 
iPhone en Netflix-abonnement ... ;-)

Contact
Geert Duhoux
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 68 89 77
geert.duhoux@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/WeAreIMD
 ThomasMoreBE  @WeAreIMD
 @wearemediacommunication

 Bachelor Informatiemanagement en Multimedia › keuzetraject Interactive Multimedia Design 

Interactive Multimedia Design

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

Campus De Ham Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen
 fb.com/wearemechelen  
 thomasmore.be/deham

IMD VIBES

Tijdens activiteitenweken, feedbackdagen en 
inspirerende IMD-cafés brengen we de business 
tot leven op de campus. Al tijdens je studies neem 
je deel aan hackathons, designwedstrijden en 
pitches. Zo ontmoet je meteen jouw toekomstige 
werkgevers. Zij staan te popelen om je te overhalen 
om voor hun bedrijf te komen werken. De meeste 
van onze studenten krijgen een jobaanbieding nog 
vóór ze afgestudeerd zijn!

DANKZIJ JOU WORDT DE WERELD WEER 
EEN STUK DIGITALER ÉN MOOIER! JUST DO IT

Designen en coderen leer je door veel te 
experimenteren, risico’s te nemen én af en toe te 
falen! Je docenten zijn coaches die jou begeleiden 
en voortdurend feedback geven. Samen met hen 
ontdek je jouw sterktes en verbeterpunten en 
ontwikkel je ze tot het gewenste niveau, ongeacht je 
vooropleiding.  

DE JOB VAN JE LEVEN*

• graphic designer
• webontwikkelaar 
• digital project manager
• interactive designer 
• app ontwikkelaar
• UX/UI designer 

Droom je van een creatieve of technische job in 
de digitale wereld? Wij stomen je klaar als Design 
Developer van websites en apps.

Om je zover te krijgen staan we vanaf dag één klaar om je 
intensief te coachen. We leren je dat een digitaal product pas 
scoort als het creatieve design goed zit, zonder daarbij de 
gebruiksvriendelijkheid en het commerciële belang uit het 
oog te verliezen. Creativiteit, technische vaardigheden en soft 
skills gaan hand in hand in onze opleiding.

Als IMD’er ben je een allrounder: in het eerste jaar krijg je de 
basis van zowel design als development. Twijfel je eraan of dat 
technische wel iets voor jou is? Geen nood. Bijna de helft van 
de eerstejaars heeft weinig tot geen voorkennis van coderen. 
En toch worden ze gebeten door de digitale programmeerkrie-
bel! Merk je na het eerste jaar dat je toch eerder een uitdaging 
vindt in een mooie en gebruiksvriendelijke interface of lay-out, 
dan kies je vanaf de tweede fase hoofdzakelijk designvakken. 

Digitale productontwikkeling is big business! De markt over-
tuigen van jouw digitaal product doe je met heldere commu-
nicatie en een businessplan om u tegen te zeggen. Al deze 
vaardigheden en kennis pas je toe in inspirerende projecten. Zo 
ontwikkelen de eerstejaars ideeën en designs voor apps die de 
wereld een stuk aangenamer maken. In de tweede fase werken 
ze die ideeën ook echt uit tot werkende apps. Door deze 
praktijkgerichte aanpak ben je in de derde fase helemaal klaar 
om aan de slag te gaan voor échte klanten. Je loopt stage of je 
runt op de campus mee het online agency Designosource.

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

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

 fb.com/WeAreIMD
 ThomasMoreBE  @WeAreIMD
 @wearemediacommunication

Je opleidingsprogramma bestaat 
uit 3 pijlers: design, development 
en business. In het eerste jaar proef 
je van alle drie om zo je talenten en 
interesses te ontdekken. Vanaf je 
tweede fase beslis je zelf waar jouw 
toekomst ligt: als designer of als 
developer.

DESIGN 
Je maakt aantrekkelijke en 
gebruiksvriendelijke websites en 
apps. Je leert creatief ontwerpen 
en houdt hierbij rekening met de 
vraag van de klant.

DEVELOPMENT
Je maakt kennis met de 
verschillende programmeertalen. 
Zo kan je een snelle en goed 
werkende website of app maken. 
Voorkennis is niet vereist. 

BUSINESS
Je overtuigt klanten en inves-
teerders van de meerwaarde 
van jouw app of website. Met 
een waterdicht businessplan en 
heldere, creatieve én gestructu-
reerde communicatie.

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

D
E

SI
G

N
CREATIE 9 6

Visuele vormgeving

Interface design

Visuele communicatie
ONTWERPEN 6 9

Gebruikerspsychologie

User experience 

Interaction design

D
E

V
E

LO
P


M

E
N

T

CODE 18 9
Inleiding programmeren

Webtech basics

Webtech animation
SMART TECHNOLOGY 3 3

B
U

SI
N

E
SS

COMMUNICATIE 6 3 3
English
Pitching
Storytelling

DIGITAL BUSINESS 6 6 6
Business fundamentals
Interactieve marketing

P
R

O
JE

C
T 

&
 S

TA
G

E PROJECTEN 12 12
Onderzoek > concept > product > markt

BACHELORPROEF 15
STAGE 15

P
E

R
SO

N
A

L

PERSONAL DEVELOPMENT 6
Personal branding
Ethiek

KEUZEVAKKEN 12 15
Development: webtech advanced,  
mobile development, code advanced ... 

Design: trendwatching, mobile design, visual branding ...

Extra troef op je cv? Ga dan voor  
de Engelstalige bacheloropleiding 
International Digital Product 
Architect. Meer info op pagina 32.

 EXTRA 
 TROEF 
 OP JE CV? 

19



20



Professionele bachelor

Journalistiek

JE WIL WETEN HOE IETS ÉCHT IN ELKAAR ZIT  
EN DAT VERTELLEN AAN JE PUBLIEK.

Onze opleiding Journalistiek vormt jou als crossmediale  journalist van de toekomst. Je krijgt een stevige basis in digitale 
skills voor alle media, maar je verdiept je ook in specifieke vaardigheden voor tekst&beeld, audio of video. Dat maakt dat 
je meteen kunt instappen in de praktijk, mét de juiste  competenties.

We geven je een breed inzicht in wat er speelt in onze diverse en globaliserende maatschappij, maar bieden je ook de 
mogelijkheid om inhoudelijk te specialiseren. Zo kun je met kennis van zaken aan verslaggeving doen en achtergrond- 
verhalen brengen. Heb je een uitgesproken interesse in internationale topics en werk je graag in het Engels, dan kun je 
kiezen voor de opleiding International Journalism.
 
Je leert ook omgaan met de snelle technologische  ontwikkelingen en veranderingen in de mediawereld. We onderhouden 
nauwe contacten met bedrijven en professionals in de journalistieke sector. In samenwerking met hen test je nieuwe 
concepten en technieken uit, zoals 360° video, in journalistieke toepassingen.

DIGITAL FIRST

Je bent vertrouwd met 
een breed scala aan 
digitale en innovatieve 
mediavaardigheden voor 
diverse publicatieplatformen 
en kan ze journalistiek inzetten.

MEDIUMFOCUS

Naast je brede vaardigheden 
voor  verschillende media 
verdiep je je verder in het 
medium van jouw voorkeur: 
tekst & beeld, audio of video.

THEMAJOURNALISTIEK 

Je wil sport- of wetstraat-
journalist worden? Of je 
specialiseert je liever in cultuur, 
wetenschap of lifestyle? Dat 
kan via praktijkopdrachten en 
keuzemodules.
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Je bent graag bezig met taal en beeld en hebt 
interesse in wat er in de wereld gebeurt? Je wil 
weten hoe iets écht in elkaar zit en dat vertellen 
aan je publiek? Dan is het aan jou om de vragen 
te stellen! 
Maar hoe maak je nu precies nieuws? Het antwoord ontdek je in 
de eerste fase. Je leert de basisvaardigheden voor alle media: 
researchen, interviewen, schrijven, fotograferen en filmen. We 
zetten je aan het denken over de rol van de journalistiek in de 
samenleving en geven je inzicht in de brede actualiteit: politiek, 
economie, cultuur, media en maatschappij. Denken, maar ook 
doen: je realiseert een blog, een mini-krant, een radiojournaal 
en eenvoudige nieuwsreportages voor tv. 

In je tweede fase verdiep je je in een medium naar keuze - 
tekst&beeld, video of audio -, focus je op de belangrijkste digitale 
vaardigheden in de andere media en leer je omgaan met social 
media. Je werkt in redactieverband en brengt op ons eigen online 
medium 21bis actuele verhalen over uiteenlopende onderwerpen 
voor een breed studentenpubliek. Je werkt ook mee aan een 
21bis-printmagazine of aan radio- en tv-programma’s, die 24/7 via 
het 21bis-streamingkanaal te volgen zijn.

In de derde fase bouw je voort aan een sterk, eigen profiel: 
je kiest de thema’s en mediumvaardigheden waarin jij 
wil specialiseren. Zo kun je je bijvoorbeeld profileren als 
sportjournalist en videoreporter, of als muziekrecensent en 
online redacteur. Je bedenkt eigen journalistieke concepten en 
voert ze uit in kleine teams, in een crossmediale context.

Contact
Iris De Roover
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 91 83
iris.deroover@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/Journalistiek.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

 Bachelor Journalistiek

Journalistiek

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

Campus De Ham Raghenoplein 21bis – 2800 Mechelen
 fb.com/wearemechelen  
 thomasmore.be/deham

• een krant of nieuwssite 
• een radioredactie
• een actualiteitsprogramma op tv
• de videoredactie van een website
• een print- of online magazine 
• een podcastredactie
• een branded content-bureau
• een corporate journalism-afdeling 

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

STERK NETWERK, TOPSTAGEPLAATSEN

Heel wat van onze docenten komen uit de journalis-
tieke praktijk en je krijgt gastlessen van de strafste 
journalisten in hun vakgebied. Je leert niet alleen 
van de besten, je bouwt ook meteen aan je netwerk. 
Bovendien loop je in de derde fase minstens 10 weken 
stage op een professionele redactie, in binnen- of 
buitenland.  In de tweede fase kun je al voor een korte 
inleefstage van 4 weken kiezen.

Je ontmoet graag mensen en 
bent benieuwd naar hun verhaal?

KIJK VERDER DAN DE CAMPUS 

Kom uit je kot! De practica in de eerste fase, het 
redactieproject 21bis in de tweede fase en de uiteen-
lopende mediaprojecten in de derde fase: je trekt 
eropuit en stap voor stap leer je journalistieke produc-
ten maken, van eenvoudig naar steeds complexer. Via 
internationale projecten dompel je jezelf onder in een 
specifiek aspect van de journalistieke praktijk. Zo kun 
je een internationaal media-event in Noorwegen of 
Italië gaan coveren. Maar ook een semester studeren 
in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

 fb.com/Journalistiek.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

*  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 JOURNALISTIEKE 
VAARDIGHEDEN 27 10 9

Nieuwsberichtgeving 3
Journalistiek schrijven 3
Interviewvaardigheden 3
Audiovisuele taal 3
Fotografie 3
Online research 3
Practica Tekst & Beeld, Audio, Video 9
Onderzoeksvaardigheden 4
Redactie Web & Mobiel 3
Multiplatform Skills 3
Crossmediaproject 21bis 6
Concept & research 3
JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN PER 
MEDIUM (KIES ÉÉN MEDIUM) 21 21

TEKST & BEELD
Redactie Tekst 3 3
Grafische vormgeving 3
Persfotografie 3
Redactieproject 21bis Tekst & Beeld 12
Beeldtechnieken 3
Bachelorproef Tekst & Beeld 15

VIDEO
Redactie Video 3 3
Videovaardigheden 3
Presentatievaardigheden Tv 3
Redactieproject 21bis Video 12
Regie, camera en montage 3
Bachelorproef Video 15

AUDIO
Redactie Audio 3 3
Audiovaardigheden 3
Presentatievaardigheden Radio 3
Redactieproject 21bis Audio 12
Studio- en montagetechnieken 3
Bachelorproef Audio 15

 FASE 1 2 3
JOURNALISTIEK & SAMENLEVING 21 17
Ethiek 3
Beeldcultuur 3
Politieke structuren 6
Geschiedenis van de media 3
Socio-economische thema’s 3
Mediatrends 3
Politieke ontwikkelingen 5
Kritische media-analyse 3
Cultuuractualiteit 3
Media-actualiteit 3
Recht & Journalistiek 3
TALEN 12 6 6
Frans 6 3 3
Engels 6 3 3
KEUZEVAKKEN 6
Spaans 6
Media & Diversity 3
Media Analysis 3
International Project 6
Korte zomerstage 3
Vak uit Vrijestudiekeuzeruimte 3
MODULEVAKKEN (KIES 2 TOPICS PER VAK) 6
Expert Media Skills: Transmedia Storytelling, 
Smartphone Video, Podcasts ...

3

Themajournalistiek: Sport, Cultuur, Politiek, 
Lifestyle, Wetenschap …

3

STAGE 15

Interesse in internationale thema’s 
en graag wat meer les in het 
Engels? Kies dan voor International 
Journalism. Meer info op pagina 34.

 EXTRA TROEF OP JE  CV? 

VERKORT TRAJECT 

Heb je al een bachelordiploma 
Communicatiemanagement 
of Media- en Entertainment 
Business? Of een master binnen  
Sociale Wetenschappen of 
Letteren? Dan kun je een ver-
kort traject van 1 jaar volgen. 
Met een ander diploma is een 
traject op maat mogelijk. 
Meer info online:
thomasmore.be/ba-jou-short
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Professionele bachelor

Media en  
Entertainment Business

JIJ HEBT EEN PASSIE VOOR MEDIA ÉN EEN NEUS VOOR BUSINESS

Heb jij - net zoals wij - een boontje voor de media- en entertainmentsector? Wil je kunnen meedraaien in zo’n flitsende we-
reld, die om de haverklap verandert? Draai jij je hand niet om voor een innovatie of twee? Wat de consument van vandaag 
wil, dat heb jij al lang begrepen. Tv-kijken doen we heel anders dan vijf jaar geleden. Iedereen wil media gebruiken waar, 
wanneer en hoe hij wil. Op die trend inspelen, daar is het jou om te doen.

Hoe werkt een mediabedrijf? Hoe wordt een mediaproduct gemaakt? Hoe zet je dat product succesvol in de markt? 
Mediabedrijven zitten te wachten op professionals die hun merk, product en diensten naar de doelgroep communiceren 
via kanalen zoals Google, YouTube en Facebook. 

Goed nieuws! In Vlaanderen is er één richting die zo’n nieuwe generatie mediamakers klaarstoomt. En dat is de meest 
ondernemende mediaopleiding van Vlaanderen: Media en Entertainment Business. Heb jij een commerciële en onderne-
mende geest, en ook nog eens een creatief en innovatief brein? Dan kom je vast graag te weten waarom een sterk verhaal 
(Content), een uitgekiende businessstrategie (Commerce) en een goedgekozen publiek (Community) dé drie maatstaven 
zijn om te bepalen of een nieuw mediaproduct een succes wordt.

CONTENT IS KING

Content is king. Je ontwikkelt 
nieuwe ideeën, bedenkt 
concepten voor verschillende 
media en je verwerkt ze tot 
formats die je op meerdere 
platformen kan inzetten.

COMMERCE IS KEY

Let’s talk business … Je 
ontwerpt een businessplan 
voor je mediaconcepten en 
vindt of creëert een markt voor 
je innovatieve ideeën.

COMMUNITY CONNECTS

We’re all connected. Je maakt 
verhalen die verbinden én 
vertrekt vanuit de consument 
om je volledig in te leven in de 
doelgroep.
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Contact
Pascale Aerts 
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 92 02
pascale.aerts@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/MEB.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @weareMEB
 @wearemediacommunication

 Bachelor Media en Entertainment Business

Media en Entertainment Business

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

Campus De Ham Raghenoplein 21bis – 2800 Mechelen
 fb.com/wearemechelen 
 thomasmore.be/deham

DE JOB VAN JE LEVEN

LEREN IN LABS

Je zit bij ons niet alleen met je neus in de boeken. 
Denken en doen, dat is MEB. De theorie die je 
krijgt in het eerste semester pas je toe in de labs 
van het tweede semester. In het Medialab (fase 1), 
het Businesslab (fase 2) en de Start-Up-Factory 
(fase 3) duik je de praktijk in. De ervaren experts en 
docenten reiken je tools, tips & tricks aan die je op 
weg helpen naar een knaller van een mediaproduct. 
Trial & error, daar leer je toch altijd het meest van?

MEET THE MEDIAWIZARD

Jouw speelterrein is het wereldwijde web. Leve 
Instagram en YouTube! Je kent de do’s-and-
don’ts van de digitale revolutie en zoekt altijd 
naar interactieve manieren om je boodschap over 
te brengen. Als online storyteller goochel je met 
video, beeld en tekst. Bij MEB groei je uit tot een 
mediawizard, die nieuwe communicatiemiddelen 
vliegensvlug kan inzetten. De pionier in jou 
geeft de digitale richting aan die mediabedrijven 
vandaag én morgen moeten inslaan. 

DÉ OPLEIDING VOOR 
CREATIEVE MEDIAONDERNEMERS

Ben je benieuwd naar het geheim achter een succes
format zoals De Slimste Mens ter Wereld? Kriebelt 
het om zelf aan de slag te gaan met verschillende 
media? Van tvformats over apps tot online  
platformen … In Media en Entertainment Business 
– MEB voor de vrienden – leer je hoe verschillende 
media werken en ingezet kunnen worden.

Hoe bereik je een doelgroep? Hoe ontwikkel je een media- 
idee? Hoe werken mediabedrijven vandaag? Jij zet jouw passie 
voor media om in échte mediaproducten. Je bent creatief en 
communicatief, on- en offline. En ondernemen zit in je DNA. 
Een MEB’er is een doener die ideeën uitwerkt en commerciële 
initiatieven opzet. Plannen, budgetteren, geld en klanten 
zoeken: bring it on! 

Vanaf dag één ga jij aan de slag.  In fase 1 werk je aan een 
eigen tv-programma in het Medialab. Je stelt je format voor 
bij de tv-makers van Hotel Hungaria, Dedsit, Sputnik Media en 
andere ronkende namen. In fase 2 kom je in het Businesslab te 
weten welke mediaproducten geld in het laatje brengen. En in 
fase 3 stamp je een bedrijf uit de grond in de Start-Up-Factory. 
Je ontwikkelt je eigen mediaproduct en zet het meteen in de 
markt. Of hoe een goed idee kan leiden tot een 360°-format.

Inside tips & tricks krijg je niet alleen op je stage, maar ook 
van onze mediawijze experts en docenten. Mark Uytterhoeven 
en Roos Van Acker die je coachen en mediatraining geven ... 
Wie droomt daar nu niet van? 

• content creator of 
manager

• socialmedia-expert
• digital creative
• creative producer

• media business 
developer

• online publisher
• productieassistent
• projectmanager

 Mechelen
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lesvrij blok- & examenperiode tweede zitintroductieweek

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

 fb.com/MEB.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @weareMEB
 @wearemediacommunication

*  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

C
O

N
TE

N
T

Video 1 3    
Creatieve mediaconcepten en formats 3    
Web 1 3    
Fotografie 1 3    
Visual thinking 3    
Copywriting 3    
Video 2   3  
Digitale beeldvorming   3  
Storytelling   3  
Web 2   4  
Content creation   3  

C
O

M
M

E
R

C
E

Business fundamentals 6    
Marketing 4    
Project- en innovatiemanagement 3    
Marketingcommunicatie 3    
Excel 3    
Auteursrecht, mediarecht, exploitatierechten   3  
Businessmodeling   6  

Online marketing & sales   3  

Branding   3  

C
O

M
M

U
N

IT
Y

Schriftelijke communicatie 3    
Medialandschap en trends 3
Consumentenpsychologie 3    
Mondelinge communicatie 3    
Engelse communicatie 1 3    
Onderzoeksvaardigheden 1 3    
Entertainment & experience 3   
Onderzoeksvaardigheden 2 3
Crowdsourcing 3  
Engelse communicatie 2 6  
Ethiek en deontologie   3  

C
O

M
M

E
R

C
E

, 
C

O
N

TE
N

T 
E

N
 

C
O

M
M

U
N
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Y

Medialab 5    
Businesslab   5  
Stage     30
The Start-Up-Factory     20
Sports, fashion, music & gaming entertainment     4
Certificering     6

P
R

O
FI

LE
R

IN
G

 A
LS

 A
LL

R
O

U
N

D


M
E

D
IA

P
R

O
FE

SS
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N
A

L
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R
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E
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E
U

Z
E

)

Mediatraining   3  
Media Technology   3  
Fotografie 2   3  
Adobe Creative Cloud   3  
Visual Thinking   3  

Playground 1   3  
Public Speaking   3  
Playground 2   3  
Korte zomerstage   3  
Studiereis MEB   3  
Portfolio   3  
Short Mobility   3  
Corporate sunstainability   3  

Insidertips nodig? Roos Van Acker verklapt je graag de hare. 

Je ideeën de vrije loop laten? 
De place to be is het nieuwe plein 
aan de Dijle, aka de plage.

Je weet dat het beter kan als Mark Uytterhoeven met zijn vinger wijst. 

We are MEB: creatief, innovatief en altijd enthousiast.

Lights, camera & action in de  
green key op onze mediacampus.

SEPT OKT NOV DEC JAN

Semester 1: 13 lesweken

Semester 2: 13 lesweken

FEB MAART APR MEI JUNI

JUNI JULI AUG SEPT
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DISCOVER ALL OUR 
INTERNATIONAL PROGRAMMES

 thomasmore.be/welcome  
 VIDEO-

ZONE: 
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SET YOURSELF APART WITH OUR INTERNATIONAL PROGRAMMES

We also offer international versions of the Media and Entertainment Business, Communication Management, Interactive 
Multimedia Design and Journalism programmes. This means that either all or part of the programme will be taught in 
English, earning you an English-language diploma at the end of your studies. The international versions are not exact 
copies of their Dutch counterparts: the international perspective is central to each of these programmes.

Study in English

International Programmes

UNIQUE PROFILE

Our international bachelor’s 
degree programmes are 
unique in Flanders, meaning 
you’ll graduate with a truly 
distinctive profile.

ENGLISH AS AN ASSET

Your international degree 
proves that your English is 
up to snuff. Of course, it also 
makes an impressive addition 
to your CV.

INTERNATIONAL 
EXPERIENCE

Sharpen your intercultural skills 
every day. Whether you’re in 
the classroom working with 
international students or 
completing a study exchange 
or internship abroad, you won’t 
leave Thomas More without an 
internationally savvy mindset. 

International Communication and Media

This is the only three-year English-taught Communication 
Management programme in Flanders. ‘Practice makes 
perfect,’ so this dynamic international programme, which 
includes an internship abroad, complements theory with 
practical experience and hands-on training right from the start. 

International Digital Product Architect

This three-year English-taught programme focuses on the 
digitalisation of our world, with a strong emphasis on the 
design and development of a comprehensive digital product 
experience. The programme structure is the only one of its 
kind in Belgium and is fully adapted to the needs of digital 
product design.
 

International Journalism

In this programme, the first two years are taught mainly in 
Dutch. Then, students in the third phase zero in on international 
topics, completing their courses entirely in English. After maste-
ring a variety of truly global subject matter and sharpening your 
language skills, you’re guaranteed to stand out from the crowd.

Media and Entertainment Business

This English-language programme is currently only available 
as a one-year short programme for students who have already 
obtained a bachelor’s or master’s degree. However, as of 
September 2021, it will also be offered as a full three-year 
programme. Something to look forward to! Find more infor-
mation on our website: thomasmore.be/en/eb-meb-short.
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Contact
Ann Van Damme
Programme Manager 
+ 32 (0)492 15 57 51
ann.vandamme@thomasmore.be

 fb.com/ICM.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/eba-icm.

Campus De Ham 
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/mechelen

UNIQUE IN FLANDERS
3 YEAR INTERNATIONAL PROGRAMME

International Communication and Media

 Bachelor of International Communication and Media

• … at an international communication agency
• … at a multinational 
• … at a worldwide non-profit organisation
• … at a PR agency
• … at an international institution
• … in advertising
• … in international politics
• … in a cultural industry with a global perspective

START WORKING:

INTERNATIONAL ADVANTAGE

International Communication and Media gives 
you the advantage of studying in an international 
environment. This English programme is three 
years long and full of international and intercultural 
 experiences. 

MAKE FRIENDS FROM AROUND THE WORLD 

You will be studying with people from all over the 
world, giving you the opportunity to build an inter-
national network. For the rest of your life, you will 
be visiting friends in every corner of the globe.

PREPARE YOURSELF FOR A LIFE FULL OF 
INTERNATIONAL ADVENTURE

Navigate as an expert
In this programme you will learn to navigate the field of 
international communication and media with confidence. 
You will study topics such as intercultural communication, 
social psychology, globalisation, international marketing, 
international media, and innovations & communication, 
among others. During Expert Classes you will be introduced 
to the future of communication technology and become 
immersed in the world of brands and media.

Learn the craft
We value the practical component of the field too, so graphic 
design, video editing, and producing web stories are part of 
the curriculum. You can perfect your craft with new technology 
on campus. Facilities include a green key studio and a radio 
studio, both stocked with a variety of tools including drones, 
VR glasses, and other tech gadgets. Oh — there’s also a ping 
pong table in our halls. Because practice makes perfect, right?

Mechelen is a media hotspot
Belgium has been an international centre of political, cultural, 
and economic life for centuries. Our campus in Mechelen 
is a media hotspot and the best place to kick-start your 
international career in communication and media.

 Mechelen, Belgium

SHORT PROGRAMME

Do you already have a Bachelor’s or Master’s 
degree in the field of media and communication? 
If so, you’re eligible for the abridged bachelor’s 
programme in International Communication and 
Media. Or do you have another diploma? Contact 
our study counseller for more information:  
lieven.vanhoe@thomasmore.be
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 fb.com/ICM.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

STRATEGY & PLANNING
Communication Theory 6
- Brand Communication

- Corporate Communication

International Marketing 3
Citymarketing 3
Communication Strategy 3
Online Tools 3
Expert Classes Communication and Entrepeneurship 3
Expert Classes The future of Communication 3
Technology

CONCEPT & CREATION
Visual Design 3
Digital Lab 5
Video 3
Mobile & Social Media Storytelling 3
Graphic Design Print & Web 3
expert Skills Graphic Design 3
Expert Skills Media 3
BUSINESS & SOCIETY
Psychology 3
World Economics  3
Innovation and Communication 3
Intercultural Communication 3
Research Methods 4
International Media  3
Digital Media Management 3
Test Bench New Technology 3  BE PART OF AN INTERNATIONAL CLASS. 

 LEARN THE THEORIES AND CREATIVE SKILLS 
 NEEDED FOR A GLOBAL CAREER. 

STUDY PHASES 

FIRST PHASE: BELGIUM 
Participate in international 
conferences and fairs. 

SECOND PHASE: EUROPE
Study for one semester at one of 
our European Partner colleges 
through the exchange programme.

THIRD PHASE: WORLD
Complete an internship abroad. 
Choose your location: Europe, Asia, 
America, Africa or Oceania. 
International students have the 
option of completing an internship 
in Belgium.

LONDON
Thomas
“To get in touch with the 
best advertising agencies, 
London is the place to be.”

NEW-ZEALAND
Leni
“As an event manager, 
organising surf competitions 
taught me about tackling 
major challenges.”

CAPE TOWN 
Stefanie
“An intense  
experience that gave 
my life direction.”

THAILAND
Didier
“Yesterday it was where 
I took my internship, 
today it’s my home.”

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

BOLIVIA
Hamza
“My internship in Bolivia
helped me find the job 
of my dreams!”

NEW YORK
Lien
“The Big Apple  
turned me into a  
cosmopolitan.” 

FRANCE
Dimitri
“I felt more at home in the 
French mountains than ever 
before. What an exchange!”

*  Subject to change
**  International students have the option of completing an alternative minor in phase 2 or 

an internship in Begium in phase 3.

COMMUNICATION SKILLS
Copywriting 3
Writing & Presentation  3
LABS
Introduction to ICM 6
Inspiration Lab  7
Belgium, crossroads of ... 3
Communication Challenge 6
International Pitch 6
ELECTIVES
Language Elective 6 3
Other Elective 3 3
@ WORK
Study exchange (**) 30
International Internship (**) 30

PROGRAMME* PHASE 1 2 3

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E
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Contact
Geert Duhoux
Programme Manager 
+ 32 (0)15 68 89 77
geert.duhoux@thomasmore.be

 fb.com/IMM.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/eba-idpa.

Campus De Ham 
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/deham

NEW AND UNIQUE PROGRAMME 

International Digital Product Architect 

 Bachelor of Information Management and Multimedia

• Digital Product Designer 
• Digital Product Architect
• Interaction Designer
• Front-end Developer 
• Back-end Developer
• UX Designer
• Application Developer

YOUR FUTURE

FUTURE-PROOF SKILLED

Digital Product Architecture is a new field without 
national borders. We prepare you for your future 
in the booming technology sector with expert 
teaching, cutting-edge facilities and equipment, 
and globally-recognised qualifications. 

THE WORLD AT YOUR FEET

You will work in an international practice enterprise 
run by fellow students or be in the company lead 
of your own international digital product startup, all 
guided by international experts. The digital world 
will welcome you with open arms! 

100% IN ENGLISH

You’ll be taught and coached by Belgian and 
foreign professionals. You’ll be part of an interna-
tional class. So you’ll experience the true meaning 
of ‘interculturality’ every day. No course book or 
syllabus can top that!

DESIGNED TO CREATE A BETTER FUTURE 

As an architect of digital products, you have an impact on 
many aspects of society. You can create added value by 
making life and work easier, richer or more efficient. After your 
studies you will end up in all areas of society and industry. 

You are the architect who understands which digital products 
the international users want: user-friendly, interactive, in all 
circumstances operational, in an attractive design. You know 
the possibilities of technology, see opportunities and can 
exchange ideas with hardcore technical people. You are able 
to find ways to commercialise and put the digital product into 
a global market or context. You realise that you do not make 
art, but products that are commercially interesting and socially 
relevant. 

ALL ASSETS TO EXCEL

Your training programme consists of three pillars:  designer  
 skills ,  maker skills  and  entrepreneurial skills . You will 
also develop your own profile within the study programme 
- personal profiling - and thus put more emphasis on design 
or technology, for example. We guide you intensively through 
this search, as of day one. During three years you will have 
opportunities to discover your talents, in a creative and 
inspiring environment. 

Particularly interesting are the challenges and the e-portfolio 
work, where you’ll apply all your skills and knowledge in an 
integrated way. 

 Mechelen, Belgium

 › Specialisation International Digital Product Architect
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DESIGN AND BUILD YOUR PORTFOLIO

Through each project, you will work in cycles of 4 consecutive 
phases: Bootcamp, Challenge, Portfolio and Feedback. 

• A  bootcamp  is an intensive period where students work 
around a central topic. The theoretical items of the topic are 
envisioned and practically embodied. 

• You accept the  challenge  and go for it! Make it happen. A 
challenge incorporates all the building blocks handled in the 
bootcamp, and more. 

• Build up a personal  eportfolio . This is a way to prove 
your competences, to be visible to the outside world for 
employment, professional skills and your social network. 

• Learn to give and accept  feedback . Make relevant 
conclusions and cope with your conclusions to learn for 
future events.

During each cycle you will increase your level of 
autonomy on planning, groupwork, choice of 
subjects and even evaluation ... By the end of the 
programme you will have gathered an e-portfolio, 
which will give you a head start on the job market.

Free week RetakesProjects ProductWelcome daysACADEMIC YEAR

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

Semester 1: 16 teaching weeks  |  Portfolio (product) Semester 2: 16 teaching weeks  |  Portfolio (product)

PORTFOLIO

BOOTCAMP

CHALLENGEFEEDBACK

International Digital Product 
Architect is a brand new, innovative 
academic programme. Why is it so 
innovative? There are no courses in 
the  traditional sense. Instead, you will 
learn all the necessary skills through a 
variety of projects and challenges.

Every semester you will design and 
build  a real digital product . But first, 
you will complete  3 projects  that 
help you develop the skills and tools 
you will need to successfully design 
and create your product.

PROGRAMME (3 YEAR)

 6 Digital Products  =
 18 Challenging Projects 

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

PROGRAMME (INCL. CREDITS* ) 
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1. Build a static page with logo and brandbookProject 10
Design Skills

Develop logo

Visual prototyping

2. Build a protoype 10
Interface Design

User Research

Web Technology (HTML/CSS)

3. Translate a prototype to live website 10
Intro to programming

Web Technology (Javascript)

User Testing

SE
M

E
ST

E
R

 2
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1. Exploring the context of digital applications 10
User Needs and psychology

Cooporation

Digital Business Fundamentals

2. Building for data gathering 10
Sensors and connectivity

Web Technology (backend)

3. Presenting Myself 0.1 10
Reporting and Pitching

Presentation Skills

SEMESTER 3 | Designing ready to market applications 30
SEMESTER 4 | Building profitable business models 30
SEMESTER 5 | Designing innovative products 30
SEMESTER 6 | Sell your products 30

*  Subject to change
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Je hebt interesse in wat er in de wereld gebeurt en je wil 
graag werken in een internationale context? Je bent goed 
met taal, zowel in het Engels als het Nederlands? Dan is 
International Journalism helemaal je ding!

In de eerste twee fases krijg je vooral in het Nederlands les.  
Je leert hoe je nieuws maakt en je oefent de 
basisvaardigheden in: researchen, interviewen, schrijven, 
fotograferen, filmen. We zetten je aan het denken over de 
rol van de journalistiek in de samenleving en geven je inzicht 
in de politieke, culturele, sociale en media-actualiteit. Aan 
het einde van het eerste jaar heb je een blog gerealiseerd, 
een mini-krant, een radiojournaal en eenvoudige 
nieuwsreportages voor tv. 

Vanaf de tweede fase focus je op een medium naar keuze – 
tekst&beeld, video of audio. Je traint je digitale vaardigheden 
en social media skills om je publiek zo goed mogelijk te 
bereiken. Je maakt deel uit van een redactie en brengt 
op ons eigen online medium 21bis actuele verhalen over 
internationale onderwerpen voor een Nederlandstalig 
studentenpubliek en interessante topics in het Engels voor 
uitwisselingsstudenten. Je werkt ook mee aan een 21bis-
printmagazine of aan radio- en tv-programma’s, die 24/7 via 
het 21bis-streamingkanaal te beluisteren en te bekijken zijn.

In de laatste fase worden de meeste vakken in het 
Engels gegeven. Je bouwt je eigen profiel verder uit: je 
specialiseert je in internationale thema’s en verdiept je 
mediumvaardigheden. De klemtoon ligt op het bedenken en 
uitvoeren van eigen journalistieke concepten in kleine teams, 
in een crossmediale context. 

VERRUIM JE BLIK, VERSTERK JE ENGELS

Contact
Iris De Roover
Opleidingsmanager 
+32 (0)15 36 91 83
iris.deroover@thomasmore.be

 fb.com/IJ.ThomasMoreBE    fb.com/21bis
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearemediacommunication

International Journalism

 Bachelor of International Journalism

• als journalist bij een 
krant of nieuwssite

• als redacteur bij een 
print- of online magazine

• als videoreporter bij een 
online nieuws medium

• als podcast- 
documentairemaker 

• als tv-journalist
• als redactiemedewerker 
en/of presentator bij 
de radio

• als researcher voor een 
actua-programma of bij 
een videoproductiehuis

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

#wearemechelen

Want to know more? 
Check thomasmore.be/en/eba-ij.

Campus De Ham 
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/deham

VERLEG JE GRENZEN

Van de practica in de eerste fase tot de media-
projecten in de derde fase: stap voor stap leer je 
journalistieke producten maken, van eenvoudig 
naar steeds complexer; eerst in het Nederlands, 
daarna ook in het Engels. Via internationale journa-
listieke projecten in Edinburgh, Moskou, Bergen, 
Perugia … leer je de wereld ook eens vanuit een 
ander perspectief te bekijken.

GO INTERNATIONAL

Onze opleiding is lid van de European Journalism 
Training Association, een netwerk van journalistiek-
opleidingen in Europa. Zo kunnen we semester-
uitwisselingen met Erasmus aanbieden in Utrecht, 
Oslo, Barcelona, Plymouth … 
In de derde fase loop je 10 weken stage in een 
internationale context. Dat kan in het buitenland, 
van Nederland tot Suriname, van de V.S. tot 
Oeganda, maar ook bij bijvoorbeeld een foreign 
news desk in eigen land.
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JOURNALISTIEK & SAMENLEVING 21 17
Ethiek 3
Beeldcultuur 3
Politieke structuren 6
Geschiedenis van de media 3
Socio-economische thema’s 3
Mediatrends 3
Politieke ontwikkelingen 5
Kritische Media-analyse 3
Media & Diversity 3
Media Analysis 3
Recht en journalistiek 3
TALEN 12 6
Frans* 6 3
Engels 6 3
KEUZEVAKKEN 6 6
Spaans 6 3
Media-actualiteit 3
Cultuuractualiteit 3
International Project 6 3
Short Summer Internship 3
Vak uit Vrijestudiekeuzeruimte 3 3
KEUZEMODULEVAKKEN
(Kies 2 modules per vak.) 6

Themajournalistiek: Sport, Cultuurn Politiek, 
Lifestyle, Wetenschap, ...

3

Expert Media Skills: Transmedia Storytelling, 
Smartphone Video, Podcast, ...

3

INTERNSHIP 15

LES IN HET ENGELS ÉN NEDERLANDS

PROGRAMMA (incl. studiepunten ) FASE 1 2 3

ALGEMENE JOURNALISTIEKE 
VAARDIGHEDEN 27 10 30

Nieuwsberichtgeving 3
Journalistiek schrijven 3
Interview Skills 3
Audiovisuele taal 3
Fotografie 3
Online Research & Publishing 3
Practica Tekst & Beeld, Audio, Video 9
Onderzoeksvaardigheden 4
Redactie web & mobiel 3
Multiplatform skills 3
Crossmedia Project 21bis 6
Concept & Research 3
English Writing & Editorial Skills 3
International Reporting 3
Final work 15
JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN PER 
MEDIUM (kies één medium) 21 3

TEKST & BEELD
Redactie tekst 3
Grafische vormgeving 3
Persfotografie 3
Redactieproject 21bis International Tekst & Beeld 12
Beeldtechnieken 3
VIDEO
Redactie video 3
Videovaardigheden 3
Presentatievaardigheden Tv 3
Redactieproject 21bis International Video 12
Regie, camera en montage 3
AUDIO
Redactie Audio 3
Audiovaardigheden 3
Presentatievaardigheden Radio 3
Redactieproject 21bis International Audio 12
Studio- en montagetechnieken 3

OOK IN HET NEDERLANDS! 
Ben je geïnteresseerd in de bachelor 
Journalistiek, maar niet zeker van de 
internationale focus?   
Geen probleem! We hebben ook een 
Nederlandstalige opleiding. Meer 
informatie vind je op pagina 22 
of op www.thomasmore.be/ba-jou. 

*  Kan vervangen worden door een andere taal als je niet in België of een ander land 
met Frans als officiële taal stage loopt.

PROGRAMMA (incl. studiepunten ) FASE 1 2 3

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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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.mechelen@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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Office Management
 keuzetraject  

 Events4Business 
 Mechelen
 thomasmore.be/ba-e4b

Office Management
 afstudeerrichting Business  

 Translation and Interpeting
 Geel
 thomasmore.be/ba-bti

Misschien ook 
interessant voor jou?

BACHELOROPLEIDINGEN

Office Management
 keuzetraject  

 Communicatie en Creatie 
 Geel
 thomasmore.be/ba-cc

Office Management
 keuzetraject  

 Events en Creatie 
 Geel
 thomasmore.be/ba-ec

Office Management
 keuzetraject  

 Talen en Communicatie 
 Geel
 thomasmore.be/ba-tc
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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 •

ElektronicaICT DN G

AR Elektronica:
KT - Embedded Hardware •

KT - Embedded Software •

KT - Internet of Things •

AR ICT:
KT - Application Development •

KT - Applied Artificial Intelligence •

KT - Cloud and Cyber Security •

KT - Security, Systems and Services •

KT Digital Innovation •

Energietechnologie G

Informatiemanagement en 
 Multimedia

M

KT Data Analytics •

KT Information and Cyber Security •

Ontwerp en 
 Productietechnologie

DN

KT Design Track •

KT Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

KT Application Development •

KT Artificial Intelligence •

KT Digital Innovation •

STUDY IN ENGLISH  
Applied Computer Science G

Automotive Technology | NEW DN

ElectronicsICT DN

AR Electronics •

AR ICT •

Information Management and 
Multimedia

M

KT Data Science, Protection and 
Security

•

Tech & IT

 G
E

E
L

Agro en Biotechnologie G

AR Biotechnologie •

AR Dierenzorg •

AR Landbouw:
KT - Landbouw •

KT - Landbouwmechanisatie •

AR Tuinbouw •

AR Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G
AR Farmaceutische en Biologische 

 Laboratoriumtechnologie
•

AR Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

AR Biochemie •

AR Chemie •

AR Procestechnologie •

Life Sciences
& Chemistry
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Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

Education
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Bedrijfsmanagement G M T

AR 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
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Bedrijfsmanagement T

AR Sport- en Cultuurmanagement •

Leraar Secundair Onderwijs T
KT Leraar Lichamelijke Opvoeding- 

Bewegingsrecreatie
•

Sport en Bewegen T

Sport

 G
E
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N

Bouw G
KT Bouw •

KT Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

Design
& Build

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject
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#WEAREMORE
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.


