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In 3 of 4 jaar, met één been in de praktijk,  
klaar voor een veelzijdige toekomst!
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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze bachelor opleidingen in het interesse gebied 

‘People & Health’. In totaal bieden we meer dan 40  professionele 
 bachelors aan in 8  verschillende interessegebieden. Het  volledige 

 overzicht vind je achteraan in deze brochure.
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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 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.

* Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar
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 STUDEREN  
 IN ‘T STAD 

Ontdek 
onze campussen

Campus Lier

 Lier
  thomasmore.be/lier

 Verpleegkunde
 Vroedkunde

Campus De Vest

 Mechelen
 thomasmore.be/devest

 Verpleegkunde

Campus Turnhout

 Turnhout
 thomasmore.be/turnhout

 Verpleegkunde
 Vroedkunde

Campus Sanderus

 Antwerpen
 thomasmore.be/sanderus

 Toegepaste Psychologie

Campus Geel

 Geel
  thomasmore.be/geel

 Ergotherapie
 Orthopedie
 Sociaal Werk
 Voedings- en Dieetkunde

Campus Sint-Andries

 Antwerpen
 thomasmore.be/sintandries

 Logopedie en Audiologie
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Je deelt de stad met 2.942 studenten.

Nee, Antwerpen is geen typische 
studentenstad propvol studenten. 

Antwerpen is een wereldstad op 
mensenmaat en de thuis van  

meer dan een half miljoen inwoners  
en 170 nationaliteiten. 

Midden in het echte leven van deze 
creatieve en bruisende havenstad, vind je 
op twee van onze Antwerpse campussen 

een groot aantal studenten  
met een nog groter hart voor mensen:  

Campus Sanderus en Campus Sint-Andries. 

BEREIKBAARHEID

Studeren in ‘t stad betekent ook: een uitgekiend 
netwerk van bus- en tramroutes op een steenworp van 
de campus. www.delijn.be

Afhankelijk van je traject reis je tot Antwerpen-Centraal 
of Antwerpen-Berchem. Daar spring je de bus, tram of 
fiets op, in rechte lijn naar de campus! www.nmbs.be

De snelste manier om je in Antwerpen te verplaatsen 
is vaak de fiets. Geen eigen fiets? Huur op de campus 
of bij Levanto een fiets, voor een dag of langer. Of 
gebruik de handige rode fietsjes van Vélo.

Slim op weg? Er zijn veel duurzame alternatieven om 
je naar en binnen Antwerpen te verplaatsen. Toch 
verknocht aan je wagen? Calculeer voldoende tijd in 
om een parkeerplaats op straat te vinden. Vrije zetels 
stel je ter beschikking via thomasmore.carpool.be.

ANTWERPEN

Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
T + 32 (0)3 241 08 29
E info.sanderus@thomasmore.be

 fb.com/weareantwerpen

Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 432 40 40
E info.sintandries@thomasmore.be 

 fb.com/weareantwerpen

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 STUDEREN  
 IN ‘T STAD 

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

GEEL

Je deelt de campus met 6.352 studenten.

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

 fb.com/wearegeel 

BEREIKBAARHEID

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

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

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

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

BASECAMP, 
EEN WARM WELKOM

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 GROEN EN 
 STUDENT- 

 VRIENDELIJK 

Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 
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Je deelt de campus met 716 studenten.

Stap binnen in een cosy campus 
midden in Lierke Plezierke. Een 

gezellige stad, met een prachtig 
historisch centrum. De campus 

is modern en levendig en ligt op 
amper 400 meter van het station 
en van de Grote Markt. Je hebt 

dus alles binnen handbereik: een 
Starbucks, skillslabs en aula’s op 

de campus, maar ook winkels, ca-
fés, eethuisjes en een prachtige 

natuur binnen en net buiten  
de stadsgrenzen!

BEREIKBAARHEID

Busje komt zo! Heel wat buslijnen 
hebben een halte aan het station.  De meeste van deze 
lijnen stoppen in de Antwerpsestraat en de Kolveniers-
vest, vlakbij de campus. www.delijn.be

Station Lier ligt op 400 meter van de campus. Van bij 
het station loop je altijd rechtdoor. Je kan niet missen! 
Benieuwd of je de winkelstraat kan weerstaan ;-)   
www.nmbs.be

Kom je met de fiets? Dan kun je overdekt parkeren op 
de campus. Is je communiefiets klaar voor het stort? 
Huur dan bij stuvo een (elektrische) fiets.

Toch met de auto? Je kan 5 uur gratis parkeren aan het 
station. Anders wijk je uit naar parking Kartuizerveld 
(5 minuten stappen) of parking De Mol (15 minuten 
stappen). Carpoolen? Check thomasmore.carpool.be.

LIER
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
T + 32 (0)14 56 44 50
E info.lier@thomasmore.be

 fb.com/wearelier 

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 ZORGCAMPUS IN    LIER 

Welkom in
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Mechelen is hip en happening. Een 
stad op studentenmaat. Met een 
cappuccino on the go van het station 
naar de campus. Na je examen lunchen 
in de zon en nog eventjes langs de 
winkel. Terug het leercentrum in om 
te studeren, boeken snel afzetten op 
kot en je kunt vertrekken om te gaan 
feesten! In Mechelen is alles dichtbij. 

#2800love, inderdaad!

MECHELEN

Je deelt de stad met 6.530 studenten.

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

 fb.com/wearemechelen 

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 en onder een afdak. 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.

BYE BYE CLASSROOM,  
IK ZIT IN DE IMMERSIVE ROOM

Onze immersive room is een unieke 
leeromgeving. Je waant je in een 
flits op straat, op spoed of in een 
huiskamer ... Je hoeft je niet meer in 
te beelden hoe het er zal zijn, want 
je bent er. Simulatiepoppen doen de 
rest. In deze veilige leeromgeving 
kun je alle skills zo goed mogelijk 
trainen!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 ZINDERENDE 
 ZORGCAMPUS 

Welkom in
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Je deelt de campus met 1.716 studenten.

De Turnhoutse campus lijkt  
zo uit de toekomst geplukt: 

vrolijke kleuren, grote raampartijen, 
supermoderne lokalen. De baseline van 

de campus is ‘altijd in beweging’ en 
dat is eraan te zien. Het gebouw is een 
bruisende biotoop voor opleidingen in 

sport, gezondheid, business, techno-
logie en onderwijs. Met een prachtige 
sporthal, glanzende skillslabs, stijlvolle 

auditoria, een hightech beweegstudio en 
een polyvalente zaal zit je goed voor een 

opleiding op maat van jouw ambities!

BEREIKBAARHEID

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

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

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

Kom je met de auto en doe je aan carpoolen? Dan heb 
je in Turnhout een stapje voor en mag je afslaan bij 
onze ruime carpoolparking. thomasmore.carpool.be

TURNHOUT

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 CAMPUS IN BEWEGING 

Welkom in

BASECAMP, EEN WARM WELKOM

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

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 

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

 fb.com/weareturnhout
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Professionele bachelor

Ergotherapie

JIJ VERLEGT GRENZEN

Ben je positief ingesteld en geloof je in de mogelijkheden van 
mensen met een beperking? Dan is deze opleiding écht iets 
voor jou.

Als ergotherapeut zoek je naar de beste therapie voor elke 
persoon met een beperking. Je bent sterk in creatief denken 
en je wil het maximum uit je cliënten halen. Een gedreven 
ergotherapeut is ondernemend, communicatief, leergierig en 
wil zelf verantwoordelijkheid opnemen.

Je opleiding is een ideale combinatie van theorie, stage, 
praktijk en projectwerk.

En na je studies? Dan kun je aan de slag in onder meer 
revalidatie  centra, scholen, psychiatrische diensten en begeleide 
woonvormen. Of je kiest om verder te studeren: een banaba of 
een masteropleiding in de Ergotherapeutische Wetenschappen, 
de keuze is aan jou!

Bachelor

Ergotherapie

 Geel
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 Geel

VERNIEUWD PROGRAMMA

Ergotherapie

Met je deskundigheid en creativiteit zoek je naar 
de beste therapie voor elke persoon met een 
beperking.

Ons opleidingsprogramma speelt in op de nieuwste maat-
schappelijke evoluties en maakt van jou de ergotherapeut van 
de toekomst. De focus ligt op 5 leerlijnen waarvoor we een 
sterk engagement vragen:

• communicatie,
• professioneel handelen,
• menswetenschappen,
• ondernemerschap,
• integratie en werkplekleren.

Je kiest voor een opleiding met heel wat afwisseling: praktijk, 
werkcolleges, hoorcolleges en bijzonder veel stages. Naast 
theo retische kennis en praktijkbagage leer je een berg beroeps-
attitudes die jou als professional versterken. We rekenen op je 
motivatie en betrokkenheid en dagen je uit om de lat hoog te 
leggen. Langs onze kant geven we je voortdurend feedback. Zo 
versterk je je groeiproces en benut je je opleiding ten volle.

Dankzij 1032 stage-uren en diverse projecten maak je uit-
gebreid kennis met het werkveld. Een internationale toets 
geven aan je studies? Dat kan! De overkoepelende leerlijn 
internationalisering biedt je de kans om zowel op de campus 
als in het buitenland een deel van je opleiding af te werken. 
Vind je de overgang naar het hoger onderwijs spannend? Dan 
hebben we voor jou het ‘Powerhouse’-traject in petto om je 
te ondersteunen in het verwerven van extra leervaardigheden.

Contact
Koen Geenen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)497 20 51 21
koen.geenen@thomasmore.be#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

• het (buitengewoon) onderwijs
• revalidatiecentra
• begeleid werk - jobcoach
• thuiszorg, hulpmiddelenadvies
• woonzorgcentra
• psychiatrische hulpverlening
• dagcentra
• bijzondere werkgebieden:  

asielcentra /  gevangenis wezen 

HOOGSTE STUDENTENTEVREDENHEID

Al drie jaar op rij hebben we de hoogst mogelijke 
studententevredenheid. En daar zijn we fier op! 
Samenwerking, onderwijskwaliteit, communicatie, 
relevantie van het programma, feedback: hiervoor 
geven studenten ons de hoogste score. Ons motto: 
samen opleiding maken in een open cultuur mét 
inbreng van de studenten zelf.

LEFV-LAB

Onze afgestudeerde ergotherapeuten zijn getraind 
om creatief te denken en outside-the-box- 
oplossingen te zoeken. Dit maakt hen erg gegeerd 
in het werkveld. In een exclusief LEFV-lab leer je 
al je lef, enthousiasme, focus en vertrouwen in te 
zetten om creatieve oplossingen te zoeken voor je 
toekomstige cliënten. In echte ondernemersstijl ga 
je brainstormen, straathoppen, pitchen en mensen 
van jouw idee overtuigen!

 fb.com/Ergotherapie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Bachelor Ergotherapie
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 fb.com/Ergotherapie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

lesvrij blok- en examenperiode

tweede zit

introductieweek

examenweek met deelexamensHET 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

Ons programma is gestructureerd op vijf leerlijnen en 
elk van de zes semesters heeft een specifieke focus:

• Semester 1: ergo oriënteren
• Semester 2: ergo kaderen
• Semester 3: ergo verdiepen
• Semester 4: ergo ervaren
• Semester 5: ergo specialiseren
• Semester 6: ergo vervolmaken

We begeleiden je stap voor stap naar meer  
zelfstandig werk en afgelijnde projecten.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

LEERLIJN COMMUNICATIE 6 6
Communiceren met cliënten: basis 3
Communiceren met groepen 3
Communiceren met cliënten: verdieping 3
Bijzondere communicatie 3
LEERLIJN PROFESSIONEEL HANDELEN 25 21 15
Kerndomein van de ergotherapie 5
Professionele kaders 3
Handelingsvaardigheden: basis 3
Ergotherapie in de dienstverlenende context 3
Dienstverlenende handelingsvaardigheden 3
Ergotherapie in de revaliderende context 5
Revaliderende handelingsvaardigheden 3
Dienstverlenende module dementie 3
Dienstverlenende module langdurige onder-
steuning 3

Revaliderende module neuromotorische reva 3
Revaliderende module schoolcontext 3
Revaliderende module acute GGZ 3
Generieke interventies 3
Internationale perspectieven 3
Specialisatie keuze revaliderende context 5
Specialisatie keuze dienstverlenende context 5
Specialisatie vrije keuze 5

LEERLIJN MENSWETENSCHAPPEN 17 6

De mens in ontwikkeling 3

De mens in beweging 5

Neurowetenschappen 3

Handelingsproblemen 1 3

Algemene en revalidatiepsychologie 3

Ethische en levensbeschouwelijke  
vraagstukken 3

Handelingsproblemen 2 3

LEERLIJN ONDERNEMERSCHAP 6 12 4

De nieuwsgierige ergotherapeut 3

Ergotherapie als evidence 3

De leergierige ergotherapeut 3

De dynamische ergotherapeut 3

De onderzoekende ergotherapeut 3

LEFV-lab 3

Persoonlijke vervolmaking 4

LEERLIJN INTEGRATIE EN WERKPLEKLEREN 6 15 41

Ergotherapeutische vraagstukken: basis  
(incl. stage) 3

Ergotherapeutische vraagstukken: casus  
(incl. stage) 3

Werkplekleren: basis  
(incl. 8 weken stage)  15

Werkplekleren: specialisatie  
(incl. 8 weken stage)  15

Werkplekleren: vervolmaking  
(incl. 9 weken stage)  16

Bachelorproject keuze 10

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

 FASE 1 2 3

 DE CLIËNT CENTRAAL, 
 IN ALLES WAT WE DOEN 
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Afstudeerrichting

Audiologie

 Antwerpen

Professionele bachelor

Logopedie en Audiologie

JIJ WIL COMMUNICATIE 
OPTIMALISEREN

De opleiding bestaat uit drie fasen. De eerste twee fasen zijn 
gemeenschappelijk, in de derde fase kies je voor een specifieke 
afstudeer richting: Logopedie óf Audiologie.

• Als logopedist ben je specialist op het vlak van stem, spraak, 
vloeiendheid, taal, leren en slikken.

• Als audioloog ben je deskundige op het vlak van gehoor en 
evenwicht. 

Je doet niet alleen aan preventie en diagnostiek, maar geeft 
ook therapie. 

Door de brede waaier aan problematieken, kun je kiezen 
uit verschillende doelgroepen en werksettings. Kinderen en 
jongeren met een ontwikkelingsachterstand ondersteunen op 
school of in een zelfstandige praktijk? Volwassenen en ouderen 
in een ziekenhuis of revalidatiecentrum begeleiden na een 
ziekte, letsel of operatie? Jij kiest!

Je werkt vaak samen met artsen, tandartsen, kinesisten, 
psychologen, diëtisten, verpleegkundigen en leerkrachten. Zo 
blijft het altijd boeiend en afwisselend!

Afstudeerrichting

Logopedie 

 Antwerpen

VOOR ELK WAT WILS
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 Antwerpen

WERKZEKERHEID TROEF!

Logopedie

Contact
Sarah Puts
Opleidingsmanager
+ 32 (0)3 432 40 40
sarah.puts@thomasmore.be#weareantwerpen

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

Campus Sint-Andries 
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen

 fb.com/weareantwerpen  thomasmore.be/sintandries

GO INTERNATIONAL

Dankzij ons wereldwijde netwerk van meer dan 30 
partnerinstellingen heb je heel wat mogelijkheden 
om je grenzen te verleggen. De topper voor de 
afstudeerrichting Logopedie is een stage in het 
meertalige Suriname. Werk mee aan ons duurzaam 
project rond taal- en leerproblemen terwijl je in een 
exotische omgeving verblijft.

TEAM UP

Samen met 1000 studenten uit andere Antwerpse 
opleidingen neem je deel aan een projectweek 
rond inter professioneel samenwerken. In team 
 bundel je de krachten om je cliënten de beste 
zorg te kunnen bieden. Hoe bekijken artsen, 
 psychologen,  diëtisten en verpleegkundigen je 
dossier? En wat dragen jouw kennis en vaardig-
heden bij? Een fantastische en uitdagende ervaring!

 fb.com/LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

Heb je een hart voor mensen? Ben je geboeid 
door stem-, spraak-, vloeiendheids-, taal-, leer- 
en slikproblemen? Dan is de afstudeerrichting 
Logopedie beslist iets voor jou!

Misschien denk je dat logopedie enkel ‘mooi leren praten’ is, 
maar het is veel meer dan dat. Stemtherapie bij transgenders? 
Kinderen die stotteren? Taalproblemen na een hersenbloeding? 
Onderzoek bij dyslexie en dyscalculie? Sliktherapie bij ouderen? 
Het komt allemaal aan bod in ons gloednieuwe programma! 
 
De opleiding Logopedie en Audiologie bestaat uit drie fasen. 
De eerste twee fasen zijn gemeenschappelijk. In de derde 
fase kies je voor de afstudeerrichting Logopedie.

Je start met een basis (mens)wetenschappen en  bestudeert 
de normale en afwijkende ontwikkeling van het communicatie-
proces. Al snel krijg je meer inzicht in  diagnostiek en leer je 
verschillende testinstrumenten hanteren en testresultaten 
interpreteren. Nadien volgt de therapie. Hoe stel je een 
behandelplan op dat rekening houdt met de noden van de 
cliënt? Empathie, flexibiliteit en creativiteit zijn hierbij zeker 
een troef! Je groeit als professional en gaat aan de slag met 
complexe casussen.

En wat mooi meegenomen is, dankzij de twee gemeenschap-
pelijke basisjaren kun je nadien in slechts één extra jaar ook 
het diploma van de afstudeerrichting Audiologie behalen. 
Nóg meer mogelijkheden wanneer je gaat solliciteren!

 Bachelor Logopedie en Audiologie › afstudeerrichting Logopedie

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

• zelfstandige (groeps)praktijken
• het (buitengewoon) onderwijs 
• CLB’s
• ziekenhuizen
• revalidatiecentra
• preventiediensten
• coachsettings voor professionele sprekers/zangers
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 fb.com/LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

STEM
Diagnostiek 3
Therapie 4
SPRAAK
Diagnostiek 4
Therapie 4
TAAL
Diagnostiek 7
Therapie 5
GEHOOR EN EVENWICHT
Diagnostiek 6
Therapie 5
VLOEIENDHEID
Diagnostiek 4
Therapie 3
LEZEN, SPELLEN EN REKENEN
Diagnostiek 6
Therapie 4
SLIKKEN
Diagnostiek en therapie 3
ONDERSTEUNENDE (MENS)WETENSCHAPPEN
Communicatieve ontwikkeling 6
Methodisch handelen 4 5
Klinisch wetenschappelijk handelen 5 5
Linguïstiek 5
Akoestiek 4
Anatomie en pathologie 6
Neuroanatomie en -pathologie 4
Psychologie en psychomotoriek 5
Neuropsychologie en psychopathologie 3
Ethiek en multiculturaliteit 3
Pedagogie 3
GENERIEKE COMPETENTIES

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3

Schriftelijke communicatie 3

Mondelinge communicatie 3

STAGE 5 20

BACHELORPROEF 12

DIVERSE KEUZEMODULES 1x3 4x3

BEROEPSVOORBEREIDING 3

WERKZEKERHEID TROEF!
Met slechts 0,7% werkzoekenden staat het diploma 
Logopedie en Audiologie op de zesde plaats in de lijst  
van de best scorende Vlaamse bacheloropleidingen.

Je kunt starten in dienstverband of als zelfstandige aan 
dezelfde RIZIV-honoraria als afgestudeerden met een 
masterdiploma.

WERKEN ÉN STUDEREN
Wil je de opleiding liever spreiden over vier fasen om de 
combinatie met een job en/of gezin haalbaar te maken? 
Kies dan voor ons deeltijdse traject Logopedie. Meer 
weten? Surf naar thomasmore.be/la-werktraject.

IN DE PRAKTIJK

600
stage-uren

per student (minimaal) 

400 
stageplaatsen 
in Vlaanderen
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 Antwerpen

WERKZEKERHEID TROEF!

Audiologie

Contact
Sarah Puts
Opleidingsmanager
+ 32 (0)3 432 40 40
sarah.puts@thomasmore.be#weareantwerpen

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

Campus Sint-Andries 
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen

 fb.com/weareantwerpen  thomasmore.be/sintandries

GO INTERNATIONAL

Dankzij ons wereldwijde netwerk van meer dan 30 
partnerinstellingen heb je heel wat mogelijkheden 
om je grenzen te verleggen. De topper voor 
de afstudeerrichting Audiologie is een stage in 
Rwanda. Leer wat het betekent om slechthorend of 
doof te zijn in een ontwikkelingsland en help mee 
bij het opleiden van zorgverstrekkers ter plaatse. 
Een ervaring om nooit meer te vergeten!

INTERNATIONAL EAR CARE DAY

Samen met je medestudenten en docenten werk je 
een vernieuwend evenement uit met ludieke info- 
en doestandjes. Wat denk je van iPod- metingen of 
een gehoorscreening bij de politici in het Europees 
Parlement? Elk jaar verloopt anders, maar altijd 
even creatief en boeiend!

 fb.com/LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

Heb je een hart voor mensen? Ben je geboeid 
door gehoor- en evenwichtsproblemen? Dan  
is de afstudeerrichting Audiologie beslist iets 
voor jou!

Je leert het oor met de gehoor- en evenwichtsorganen 
in al zijn dimensies kennen. Gehoorscreening bij baby’s? 
Onderzoek van evenwicht bij volwassenen? Hoortoestel 
en  cochleaire implant? Gebarentaal en liplezen? Het komt 
allemaal aan bod in ons gloednieuwe programma! 
 
De opleiding Logopedie en Audiologie bestaat uit drie fasen. 
De eerste twee fasen zijn gemeenschappelijk. In de derde 
fase kies je voor de afstudeerrichting Audiologie. 

Je start met een basis (mens)wetenschappen en  bestudeert 
de normale en afwijkende ontwikkeling van het communicatie-
proces. Al snel krijg je meer inzicht in  diagnostiek en leer je 
verschillende testinstrumenten hanteren en testresultaten 
interpreteren. Nadien volgt de therapie. Hoe stel je een 
behandelplan op dat rekening houdt met de noden van de 
cliënt? Empathie, flexibiliteit en creativiteit zijn hierbij zeker 
een troef! Je groeit als professional en gaat aan de slag met 
complexe casussen. 

En wat mooi meegenomen is, dankzij de twee gemeenschap-
pelijke basisjaren kun je nadien in slechts één extra jaar ook 
het diploma van de afstudeer richting Logopedie behalen. 
Nóg meer mogelijk heden wanneer je gaat solliciteren!

• hoorcentra
• ziekenhuizen
• revalidatiecentra
• het buitengewoon 

 onderwijs
• preventiediensten

• zelfstandige  
(groeps)praktijken

• arbeidsgeneeskundige 
diensten

• de industrie

 Bachelor Logopedie en Audiologie › afstudeerrichting Audiologie

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:
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 fb.com/LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEHOOR EN EVENWICHT
Diagnostiek 6
Therapie 5
Psycho-akoestiek 4
Klinische audiologie 5
Hoortoestellen 7
Implanteerbare systemen 3
Complexe casussen 3
STEM
Diagnostiek 3
Therapie 4
SPRAAK
Diagnostiek 4
Therapie 4
TAAL
Diagnostiek 7
Therapie 5
VLOEIENDHEID
Diagnostiek 4
LEZEN, SPELLEN EN REKENEN
Diagnostiek 6
ONDERSTEUNENDE (MENS)WETENSCHAPPEN
Communicatieve ontwikkeling 6
Methodisch handelen 4 5
Klinisch wetenschappelijk handelen 5 5
Linguïstiek 5
Akoestiek 4
Anatomie en pathologie 6
Neuroanatomie en -pathologie 4
Psychologie en psychomotoriek 5
Neuropsychologie en psychopathologie 3
Ethiek en multiculturaliteit 3
GENERIEKE COMPETENTIES

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3

Schriftelijke communicatie 3

Mondelinge communicatie 3

STAGE 5 20

BACHELORPROEF 12

DIVERSE KEUZEMODULES 1x3 1x3

BEROEPSVOORBEREIDING 3

WERKZEKERHEID TROEF!
Met slechts 0,7% werkzoekenden staat het diploma 
Logopedie en Audiologie op de zesde plaats in de lijst 
van de best scorende Vlaamse bacheloropleidingen.

Je kunt starten in dienstverband of als zelfstandige aan 
dezelfde RIZIV-honoraria als afgestudeerden met een 
masterdiploma.

IN DE PRAKTIJK

In onze 
gespecialiseerde 

audiocabines ga je 
onmiddellijk zelf aan 

de slag. 

600
stage-uren  

per student (minimaal): 

300 stage-uren
klinische audiologie

300 stage-uren
hoortoestelaanpassing

21



22



P.
24

Professionele bachelor

Orthopedie

JIJ BENT HANDIG, SOCIAAL  
EN GEDREVEN

Als je kiest voor de Bachelor Orthopedie, dan ga je voor 
een boeiende mix van sociale, medische en technologische 
aspecten. 

De opleiding vertakt zich in vier werkvelden: 

• orthesen,
• prothesen,
• mobiliteitshulpmiddelen,
• schoenen.

Deze opleiding is de enige in België! In onze gloednieuwe 
klinische ruimte en drie uitgeruste werkplaatsen dompelen  
we jou onder in alle aspecten van het beroep.

Bachelor

Orthopedie

 Geel
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Jij zet technologie in om mensen te helpen.

Je maakt het verschil in het leven van jouw klant. In een 
multidisciplinair team doe jij er, vanuit jouw specialisatie, alles 
aan om hem of haar optimaal te laten functioneren in het 
dagelijkse leven. Door het perfecte hulpmiddel aan te passen 
of te creëren. 

Van bij de start laten we je kennismaken met de 4 werkvelden 
binnen orthopedie. Je volgt telkens een dag met een 
specialist van orthesen, prothesen, bandages, rolstoelen en 
schoentechnologie. Zo krijg je een duidelijk beeld van wat het 
beroep later gaat inhouden.

In de eerste fase verwerf je een sterke theoretische basis 
over de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam. 
In de nagelnieuwe klinische ruimte en drie werkplaatsen krijg 
je klinische vaardigheden zo in de vingers. Daarna sla je de 
weg in van (schoen)orthopedische technologie. Je verdiept 
je in (gang)afwijkingen van het lichaam en bekijkt hoe hulp-
middelen hierbij een rol kunnen spelen, van orthesen en 
bandages tot computergestuurde prothesen. 
In de laatste fase volgt het échte werk. Je ontwerpt zelf-
standig hulpmiddelen van A tot Z en doet technologische 
aanpassingen. Je combineert daarbij traditionele technieken 
met nieuwe technologieën als 3D-printen. Daarnaast loop je 
17 weken stage. 

Met je diploma in handen heb je meteen een voet binnen in 
de paramedische wereld. Als (schoen)orthopedisch technoloog 
ben je gegeerd, dus lang laat die eerste job niet op zich 
wachten. Al dan niet in een multidisciplinair team. 

 Geel

UNIEK IN BELGIË 

Orthopedie

Contact
Helga Vertommen
Opleidingsmanager 
+ 32 (0)14 74 05 31
helga.vertommen@thomasmore.be #wearegeel

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

DE JOB VAN JE LEVEN

• (schoen)orthopedisch technoloog in 
 orthopedische bedrijven

• (schoen)orthopedisch technoloog in 
 onderzoeklabo’s

• (schoen)orthopedisch technoloog bij mutualiteiten
• commercieel afgevaardigde
• zelfstandig orthopedisch technoloog

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Louter theorie? Niet bij Orthopedie! Onze 
 docenten komen recht uit het werkveld om jou de 
laatste nieuwigheden bij te brengen. Ga aan de 
slag in onze gloednieuwe klinische ruimte en drie 
werkplaatsen of trek op onderzoek in MOBILAB, 
het multidisciplinair laboratorium. Klaar voor real 
life? Snuif de sfeer op tijdens bedrijfsbezoeken en 
druk je eigen stempel tijdens je stages. Jij bent een 
(schoen)orthopedisch technoloog met ervaring!

 fb.com/Orthopedie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

MAAK HET VERSCHIL 
MET JE BACHELORPROEF!

SOS! Een klant of patiënt die een bepaalde nood 
heeft, vormt de basis voor je bachelorproef. In team 
zoek je naar het ideale hulpmiddel. Je neust in 
wetenschappelijke literatuur en linkt de theorie aan 
de vraag van je case. Met voldoende bagage op 
zak ga je over tot actie. Met de steun van  ervaren 
docenten en je voltallige team ontwerp je een 
hulpmiddel van A tot Z, dat je cliënt ook effectief 
zal testen. Een bachelorproef met een doel dus!

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

 Bachelor Orthopedie
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 fb.com/Orthopedie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

* Het programma kan afwijken van het definitieve curriculum. Wij zijn druk bezig met 
 een vernieuwd programma. Zodra we daarmee klaar zijn staat het op de website. 

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

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

ORTHOPEDISCH - TECHNISCH 20 37 33

Praktijk 11 9 6

Stage   15 21

Orthopedische technologie 9 13 6

MEDISCH 16 11

Anatomie 11 6

Pathologie 5 5

WETENSCHAPPELIJK 17 9 18

(Bio)mechanica 12 4

Chemie en materialenleer 5

Elektriciteit en elektronica 3 3

Informatievaardigheden 2

Statistiek en onderzoeksmethodiek 3

Bachelorproef 12

SOCIAAL 4 3 3

Revalidatiepsychologie 4

Communicatievaardigheden 3

Maatschappelijke vorming 3

MANAGEMENT 3 6

Professionele ontwikkeling 3  

Deontologie en organisatie van  
de gezondheidszorg 6

VOLLEDIG UITGERUSTE WERKPLAATSEN

Krijg alle vaardigheden volledig onder de knie in onze drie 
werkplaatsen en nagelnieuwe klinische ruimte, voorzien 
van de laatste snufjes.

WERKZEKERHEID

Afgestudeerd? 
95% vindt een job 
binnen één maand.

95%

WE’RE FLYING HIGH

Sla je vleugels uit en 
sprokkel ervaringen 

binnen en buiten Europa.  

LEVENSECHTE 
OPDRACHTEN

Sleutel aan 
ontwerpen in 
opdracht van échte 
patiënten. 

MOBILAB

Werk in het unieke 
onderzoekslab 
voor orthope-
dische en revali-
datietechnologie 
met specialisten 
uit verschillende 
vakgebieden.

ORTHOPEDIE VOOR WERKSTUDENTEN

De opleiding combineren met een job, het kan!
We verwachten je één dag per week (ook  
‘s avonds) op Campus Geel. Je heb recht op 
Vlaams  opleidingsverlof. Hou wel rekening met de 
stageperiodes in de tweede en derde fase. Werk je 
al in de orthopedische sector, dan is een stage bij 
het eigen bedrijf mogelijk. Meer informatie vind je 
op onze website.
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Professionele bachelor

Sociaal Werk

JIJ KIEST DE KANT VAN DE MENSEN

Als sociaal werker werk je mét en voor mensen: je wil ze kracht 
geven en bijdragen aan hun welzijn. Je bent geboeid door wat 
mensen drijft en motiveert, en door wat je ziet gebeuren in de 
maatschappij en in de wereld.

Tijdens je opleiding coachen we jou om een kritische en 
zelfbewuste professional te worden in de afstudeerrichting die 
jou het best ligt: 

• Maatschappelijk Werk, 
• Maatschappelijke Advisering,
• Personeelswerk, 
• Sociaal-Cultureel Werk.

Onze opleiding werd door de visitatiecommissie beoordeeld 
als een van de beste opleidingen in Vlaanderen ooit!

Eenmaal afgestudeerd kun je het verschil maken in heel wat 
sectoren: scholen, gevangenissen, jeugdhuizen, bedrijven, 
verenigingen, straathoekwerk, vormingsorganisaties, de 
overheid ...

P.
28

Afstudeerrichting

Maatschappelijk 
Werk

 Geel

VOOR ELK WAT WILS
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Afstudeerrichting

Maatschappelijke 
Advisering

 Geel
P.
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Afstudeerrichting

Personeels- 
Werk

 Geel
P.
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Afstudeerrichting

Sociaal-Cultureel 
Werk

 Geel
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 Geel

IN ACTIE VOOR MENSEN

Maatschappelijk Werk

Je wilt kwetsbare mensen bijstaan, hen 
versterken, hen persoonlijk begeleiden  
naar een zelfzekere toekomst.

Met een kritische blik kijk je naar veranderingen in de wereld. 
Je hebt oog voor kwetsbaarheid, signaleert onrecht en 
veroordeelt discriminatie. Bij de pakken blijven zitten ligt niet 
in je aard. Je wilt het verschil maken met een sociale job, 
waarbij je mensen helpt in moeilijke situaties en samen zoekt 
naar oplossingen om hun leven op de rails te krijgen.

In fase 1 verken je alle facetten van sociaal werk en begrijp 
je steeds beter hoe mensen en organisaties in elkaar zitten, 
en hoe de samenleving werkt. Verder trainen we je skills in 
communicatie en samenwerking, en pluizen we relevante 
wetgeving uit. Zelfs een eerste ervaringsstage staat op de 
planning. 

Met een stevige rugzak knowhow loop je richting fase 2.  
Daar draait alles rond actie. Je volgt workshops, werkt aan 
projecten voor échte opdrachtgevers en bewijst je kunnen 
tijdens 14 weken stage in België of (ver) daarbuiten. Je 
verbreedt je kennis en methodische vaardigheden.

Tot slot volgt fase 3, waarin je je specialiseert. Je bundelt al 
je kennis en methodieken in een (internationale) eindstage en 
bachelortoets. Aan jou om een externe jury te overtuigen dat 
je volledig klaar bent voor het echte (maatschappelijk) werk.

Contact
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 21 66
christien.broeckmans@thomasmore.be#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

DE JOB VAN JE LEVEN

Psychosociaal begeleider en hulpverlener
• in het algemeen maatschappelijk werk,  

OCMW’s, CAW’s of mutualiteiten
• in jeugdhulporganisaties
• in gevangenissen
• in diensten voor ouderen
• in algemene en psychiatrische ziekenhuizen
• in scholen en CLB’s
• in de verslavingszorg
• in de geestelijke gezondheidszorg
• voor vluchtelingen

PROJECTEN MET IMPACT

Als maatschappelijk werker zet je de samenleving 
letterlijk in beweging en breng je verandering. 
Tijdens je oplei ding verlies je het werkveld geen 
seconde uit het oog. Sterker nog, je gaat samen 
maatschappelijke uitdagingen aan en sleutelt in 
team aan talrijke projec ten. Participatie, netwerken 
en structureel veranderen, daar gaat het om.

VERANTWOORD HANDELEN 

Werken met mensen betekent luisteren, keuzes 
maken en in actie schieten. In de leerlijn ‘filosofisch 
en agogisch analyseren en reflecteren’ (FAAR) zet 
je alles op een rijtje. Je leert doelbewust vragen 
stellen, antwoorden afwegen en kritisch analyseren. 
Zo krijg je een duidelijk beeld over de mens en de 
samenleving én kun je makkelijker verantwoorden 
wat je zegt, schrijft en doet.

 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Bachelor Sociaal Werk › afstudeerrichting Maatschappelijk Werk
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 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS SOCIAAL WERK 60 26
Basiskennis 30 15

Mensen verstaan 10 3
Organisaties en samenleving verstaan 10 6
Recht inzetten 10 6

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 5
Professioneel ontwikkelen en ervaringsstage 5

Vaardigheden trainen 25 11
Communiceren, samenwerken, sociale kaart, 
schrijven, filosofisch en agogisch analyseren en 
reflecteren, methodisch handelen

25 11

AFSTUDEERRICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK 34 60
Verdieping kennis 25

Kracht van hulpverlenen 5
Een eigen kleur in 4 keuzevakken 20

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 28 27
Maatschappelijk werk stage 22 24
Project 6
Bachelortoets: mijn MW-profiel 3

Vaardigheden trainen 6 8
Leergroep maatschappelijk werk 3 5
Kritisch kijken en opinietekst 3 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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 Geel

PROFESSIONEEL ADVISEREN  
IN MENSENTAAL

Maatschappelijke Advisering

Je wilt mensen raad geven in duidelijk taal, hen 
bewust maken van hun rechten en plichten en 
hen helpen naar een hoopvol en stabiel leven.

Ben je getriggerd door de rechten van mensen en 
veranderingen in de maatschappij? Ben je een bemiddelaar, 
een geduldig persoon die de dingen glashelder kan 
uitleggen? Wil je jezelf bewijzen in een sociale job die de 
samenleving positief kan beïnvloeden? Dan kom je volledig 
tot je recht in de afstudeerrichting Maatschappelijke 
Advisering. 

In fase 1 krijg je een brede basis aan kennis en leer je alles 
over de samenleving, mensen, organisaties en wetgeving. We 
scherpen je kritische blik aan, praten over communicatie en 
ontwikkelen je beroepsvaardigheden. Het echte leven kun je 
al eens aanvoelen tijdens een eerste ervaringsstage. 

Over naar fase 2. Je trekt het eerste semester meteen op 
gang met 14 weken stage in België of Europa. Met de praktijk 
nog vers in het geheugen volg je daarna workshops over 
actuele topics en werk je samen met medestudenten aan 
baanbrekende projecten voor professionele opdrachtgevers. 
Je verbreedt je kennis en methodische vaardigheden.

In fase 3 geef je kleur aan je profiel met keuzevakken. Je zet 
de puntjes op de ‘i’ met een eindstage bij (inter)nationale 
partners, presenteert je bachelortoets en je toont jezelf als 
maatschappelijk adviseur voor een externe jury.

Contact
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 21 66
christien.broeckmans@thomasmore.be#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN BIJ:

• justitie: justitiehuis, rechtbank, politie  
• ombudsdiensten van ziekenhuizen en steden 
• sociale diensten van woonzorgcentra 
• maatschappijen voor sociale huisvesting  

en  huurdersbonden 
• mutualiteiten
• vakbonden 
• OCMW’s
• organisaties kinderopvang en familiehulp

GRENSVERLEGGENDE OPDRACHTEN

Zei iemand projecten? Je opleiding barst van 
 uitdagende opdrachten. Ze zijn dan ook zo geplukt 
uit de maatschappij. Samen met een team van 
gedreven docenten, medestudenten en professionals 
neem je sociale topics onder de loep en denk je 
doelgericht na over creatieve oplossingen.

KRITISCH WERKEN AAN DE SAMENLEVING

Wat is waar, wat is goed, wat is een rechtvaardige 
samenleving? Het antwoord vind je in de  bijzondere 
leerlijn ‘filosofisch en agogisch analyseren en 
 reflecteren’ (FAAR). Het helpt je niet alleen in 
je latere job als adviseur, maar geeft je ook een 
andere kijk op je eigen denken.

 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Bachelor Sociaal Werk › afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering
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 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS SOCIAAL WERK 60 26
Basiskennis 30 15

Mensen verstaan 10 3
Organisaties en samenleving verstaan 10 6
Recht inzetten 10 6

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 5
Professioneel ontwikkelen en ervaringsstage 5

Vaardigheden trainen 25 11
Communiceren, samenwerken, sociale kaart, 
schrijven, filosofisch en agogisch analyseren en 
reflecteren, methodisch handelen

25 11

AFSTUDEERRICHTING  
MAATSCHAPPELIJKE ADVISERING 34 60

Verdieping kennis 25
Recht op wonen en duurzaam consumeren 5
Een eigen kleur in 4 keuzevakken 20

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 28 27
Maatschappelijk adviseur stage 22 24
Project 6
Bachelortoets: mijn MAD-profiel 3

Vaardigheden trainen 6 8
Leergroep maatschappelijke advisering 3 5
Kritisch kijken en opinietekst 3 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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 Geel

PASSIE VOOR WERK

Personeelswerk

Je wilt mensen in contact brengen met hun 
passie, hun talent linken aan de geknipte job,  
hen coachen naar meer voldoening in hun werk.

Je bent gefascineerd door mensen in hun arbeidssituatie. 
Je stemt ambities en verwachtingen van werkzoekenden, 
werkgevers, werknemers en vakbonden af en past de sociale 
wetgeving met zorg toe. Je kunt goed luisteren, bent een 
mensenkenner en een initiatiefnemer, gedreven om te 
bouwen aan een kwaliteitsvolle werkplek.  

In fase 1 maak je kennis met wat leeft in de samenleving 
en de sociale wetgeving. Ook mensen en organisaties 
komen uitgebreid aan bod. Je leert de kneepjes van het 
communiceren en ontpopt je tot een echte teamplayer. En die 
eerste ervaringsstage pik je tussendoor ook nog even mee.

Fase 2 staat in het teken van actie. Je loopt 14 weken 
stage in een HR-context in België of doet expertise op 
in het (verre)  buitenland. Eenmaal terug op de campus 
scherp je je skills verder aan in workshops en werk je samen 
met medestudenten aan projecten. Allemaal onder het 
goedkeurend oog van professionals uit het vak. Je verbreedt 
je kennis en methodische vaardigheden.

In fase 3 bundel je al je kennis voor een laatste sprint.  
De setting mag je zelf bepalen in keuzevakken en je krijgt de 
kans om je opleiding een internationale toets te geven.  
Maak je klaar voor een finale stage en geef met je 
bachelortoets het beste van jezelf voor een externe jury.

Contact
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 21 66
christien.broeckmans@thomasmore.be#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

 Bachelor Sociaal Werk › afstudeerrichting Personeelswerk

DE JOB VAN JE LEVEN

• medewerker of leidinggevende op  
een HR-afdeling

• arbeidscoach in de sociale economie
• arbeidstrajectbegeleider
• consulent in een uitzendbureau of  

HR-consultancybedrijf
• loopbaancoach
• trainer in een opleidingscentrum
• payroll advisor

PROJECTEN UIT HET LEVEN GEGREPEN

De bedrijfswereld staat voor grootse uitdagingen 
en werknemers spelen daarin een bepalende rol. 
Als personeelswerker zet je actief in op verandering 
en denk je na over maatschappelijke uitdagingen. 
Participatie, netwerken en structureel veranderen, 
daar draait het om.

VERANTWOORD HANDELEN MET  
EEN KRITISCHE BLIK

Wanneer je met mensen werkt, maak je 
 voortdurend keuzes. In de leerlijn ‘filosofisch en 
agogisch analyseren en reflecteren’ (FAAR) ga je 
terug naar de kern. Je leert hoe je in een markt-
gedreven organisatie de waarden van het sociaal 
werk kunt realiseren. Een dankbare methode om te 
verant woorden wat je zegt, schrijft en doet.

 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth
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 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS SOCIAAL WERK 60 26
Basiskennis 30 15

Mensen verstaan 10 3
Organisaties en samenleving verstaan 10 6
Recht inzetten 10 6

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 5
Professioneel ontwikkelen en ervaringsstage 5

Vaardigheden trainen 25 11
Communiceren, samenwerken, sociale kaart, 
schrijven, filosofisch en agogisch analyseren en 
reflecteren, methodisch handelen

25 11

AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK 34 60
Verdieping kennis 25

Arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid 5
Actuele thema’s personeelswerk 5
Verdieping sociale wetgeving 5
Een eigen kleur in 2 keuzevakken 10

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 28 27
Personeelswerk stage 22 24
Project 6
Bachelortoets: mijn PW-profiel 3

Vaardigheden trainen 6 8
Leergroep personeelswerk 3 5
Kritisch kijken en opinietekst 3 3

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

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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 Geel

VERANDEREN IN DIALOOG

Sociaal-Cultureel Werk

Je voelt je helemaal thuis in de multiculturele 
samenleving en ziet diversiteit als een ware 
verrijking. Onrecht zet je aan tot actie en 
verontwaardiging is daarbij je sterkste wapen. 
Je wilt mensen bij elkaar brengen om te leren, 
te ontroeren, te plezieren, te verbinden.

In fase 1 stap je in de wereld van sociaal werk en sta je stil bij 
topics als de mens, recht, organisatie en samenleving. Je leert 
klaar en duidelijk communiceren en samenwerken in team. En 
die eerste ervaringsstage grijp je beslist met beide handen. 

In fase 2 wordt het pas écht menens. Je zet jezelf op de kaart 
tijdens 14 weken stage in binnen- of buitenland en krijgt 
een stevige realitycheck in boeiende workshops. En alsof 
dat nog niet genoeg is, zet je je tanden in pittige projecten 
van professionele opdrachtgevers. Je verbreedt je kennis en 
methodische vaardigheden.

You want more? In fase 3 sla je definitief de weg in van 
sociaal-cultureel werk en volg je keuzevakken om je eigen 
specialisatie te boetseren. De kroon op je studies is een  
(internationale) stage en een bachelortoets waarmee je  
toont wie jij als sociaal-cultureel werker bent.

Contact
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 21 66
christien.broeckmans@thomasmore.be#wearegeel

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

DE JOB VAN JE LEVEN

• medewerker in jeugddiensten,  jeugdverenigingen 
en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare 
jongeren

• cultureel werker bij cultuurcentra en overheids-
instanties

• hulpverlener bij non-profitorganisaties zoals 
Broederlijk Delen en Oxfam

• hulpverlener bij samenlevingsorganisaties voor 
armoedebestrijding, buurt- en opbouwwerk

STERK IN ACTIE

Als sociaal-cultureel werker in spe jeuken je handen 
om de samenleving een serieuze upgrade te geven. 
En waarom wachten tot na je studies? Tijdens je 
opleiding sta je voortdurend in contact met het 
werkveld. Je rijgt de opdrachten aan elkaar en 
netwerkt erop los. Je rolt je eigen projecten uit met 
professionals aan je zijde. Wie er nog durft aan te 
twijfelen … Change is coming! 

VAKKEN DIE BLIJVEN HANGEN

Geen lege theoretische vakken, maar leerlijnen die 
inzicht geven in jezelf en anderen. In ‘filosofisch en 
agogisch analyseren en reflecteren’ (FAAR) zoom je 
in op gedrag van mensen. Je leert vragen stellen bij 
de actualiteit en hete hangijzers in de samenleving.  
Je leert anders kijken dan de publieke opinie en 
van daaruit je acties verantwoorden.

 fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Bachelor Sociaal Werk › afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk

34



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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS SOCIAAL WERK 60 26
Basiskennis 30 15

Mensen verstaan 10 3
Organisaties en samenleving verstaan 10 6
Recht inzetten 10 6

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 5
Professioneel ontwikkelen en ervaringsstage 5

Vaardigheden trainen 25 11
Communiceren, samenwerken, sociale kaart, 
schrijven, filosofisch en agogisch analyseren en 
reflecteren, methodisch handelen

25 11

AFSTUDEERRICHTING 
SOCIAAL-CULTUREEL WERK 34 60

Verdieping kennis 25
Cultuur en samenleving 5
Thema’s uit het sociaal-cultureel werkveld 5
Een eigen kleur in 3 keuzevakken 15

Professioneel ontwikkelen en praktijk ervaren 28 27
Sociaal cultureel werk stage 22 24
Project 6
Bachelortoets: mijn SCW-profiel 3

Vaardigheden trainen 6 8
Leergroep sociaal-cultureel werk 3 5
Kritisch kijken en opinietekst 3 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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Professionele bachelor

Toegepaste Psychologie

JIJ BENT GEBOEID DOOR 
MENSELIJK GEDRAG

Wie Toegepaste Psychologie  studeert, kiest voor mensen. 
Mensen die in hun leven, hun gezin, hun werk ... de weg kwijt 
zijn en wachten op een gids. Een gids met een warm hart, vol 
aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Maar ook een gids 
met een koel hoofd, die de  wetenschappelijke expertise van de 
psychologie als kompas gebruikt om mensen terug op weg te 
helpen.

We leiden je op tot psychologisch consulent. Je leert hulp vragen 
in kaart brengen, coachen, counselen, trainen en  adviseren, 
zowel preventief als begeleidend. Je  combineert vakinhoudelijke 
kennis met de skills van een moderne professional: kritisch 
reflecteren, feedback geven en ontvangen, oog hebben voor 
diversiteit, samenwerken, informatie vinden en toetsen op 
wetenschappelijkheid ... 

In het eerste semester maak je uitgebreid kennis met de 
verschillende werksettings. Daarna ga je je stapsgewijs 
 specialiseren. 

VOOR ELK WAT WILS

Afstudeerrichting

Arbeids- en 
Organisatiepsychologie

 Antwerpen

Afstudeerrichting

Klinische  
Psychologie

 Antwerpen

Afstudeerrichting

Schoolpsychologie en 
Pedagogische Psychologie

 Antwerpen
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 Antwerpen

JIJ BENT GEBOEID DOOR 
MENSELIJK GEDRAG

Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie draait om het 
 begeleiden en ondersteunen van mensen in het dagelijkse 
 leven: kinderen weerbaar maken tegen pesten, slachtoffers van 
een misdrijf begeleiden, ouders ondersteunen in hun ouder-
schap, leerkrachten met een moeilijke klas ondersteunen, 
werkzoekenden helpen bij het vinden van een job,  bedrijven 
adviseren bij het rekruteren van nieuwe medewerkers …

Psychodiagnostiek en gespreksvoering zijn dé twee kern-
competenties in de opleiding. Je raakt bedreven in het in 
kaart brengen van hulpvragen en in het begeleiden, coachen, 
trainen en adviseren van individuen, groepen en organisaties. 
Tijdens een exploratiestage van 8 weken zet je je eerste, 
verkennende stappen in de praktijk. Je rondt je studie af met 
een intensieve eindstage van 13 weken en een bachelorproef.

Met je diploma op zak mag je je met trots psychologisch 
consulent noemen, gespecialiseerd in psychodiagnostiek, 
psychologische dienstverlening, preventie, en advies en 
training.

VEELZIJDIGHEID TROEF! 
Je hebt een sterke inbreng in je programma. Via keuzevakken 
en werksettings kun je een deel van je lessenpakket uit-
stippelen in functie van je eigen interesses. Bovendien heb je 
de keuze uit 3 afstudeerrichtingen:

• Arbeids- en Organisatiepsychologie,
• Klinische Psychologie,
• Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie.

Contact
Carine Opsteyn - Opleidingsmanager
+ 32 (0)3 241 08 29
carine.opsteyn@thomasmore.be of 
nieuwbijtp@thomasmore.be#weareantwerpen

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

Campus Sanderus 
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

 fb.com/weareantwerpen  thomasmore.be/sanderus

DE JOB VAN JE LEVEN

• HR-medewerker, recruiter, loopbaanbegeleider
• zelfstandig psychologisch consulent (bv. counselor, 

trainer, coach, adviseur)
• bij een CLB, ondersteuningsnetwerk, interne 

leerlingbegeleiding in het onderwijs
• in Huizen van het Kind, opvoedingswinkels, centra 

voor kinderzorg en gezinsondersteuning
• in bijzondere jeugdzorg, crisishulp aan huis
• in onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra
• in CAW’s, crisisinterventie en -bemiddeling
• bij psychiatrische voorzieningen, beschut wonen 

en mobiele teams
• bij forensische diensten en slachtofferhulp
• in woonzorgcentra

JE STUDEERT NIET ALLEEN

Elke student heeft een studieloopbaancoach. 
Samen met de ombuds en zorgcoördinator staat 
die coach je bij met raad en daad, praktische 
informatie en een luisterend oor. Daarnaast helpen 
we je met instapmodules statistiek, proefexamens 
en studievaardigheidstrainingen.

 fb.com/ToegepastePsychologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

PSYCHOLOGISCH CONSULENT IN SPE

Je combineert vakinhoudelijke en wetenschap-
pelijke kennis met sociale skills en toewijding. Je 
wordt een specialist in psychologische begeleiding 
en tegelijk ben je breed inzetbaar in verschillende 
sectoren. Het is een veelzijdig, boeiend beroep van 
mensen voor mensen.

 Bachelor Toegepaste Psychologie
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 fb.com/ToegepastePsychologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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**

GEMEENSCHAPPELIJK 42 17 3
Algemene psychologie 5
Gedragsneurowetenschappen 4
Sociale psychologie 4
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4
Statistiek 1 4
Mens & organisatie 5
Expeditie TP 4
Psychodiagnostiek 1 4
Persoonlijkheidspsychologie 4
Crossculturele psychologie 4
Psychodiagnostiek 2 4
Diversiteit 3
Statistiek 2 4
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3
Keuzevak fase 2 (1 keuze):

Applied Psychology and Technology / Intra- 
familiaal geweld / Revalidatiepsychologie / 
Sport psychology / Positive psychology

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 18 43 57
Ervaringsbad coaching
HRM basics 3
Aan de slag met HRM 5
Business basics 3
Business skills 3
Expeditie A&O 4
Exploratiestage A&O 12
Arbeidsrecht 4
HRM 4
Payroll 3
Project business partner 4
Project instroom 4
Project learning & development 4
Coachen van individuen 5
Morderne professional 3
Eindstage A&O 18
Business card 12
Taal van de business 4
Strategisch HRM 4
Digital skills 5
Loopbaancoaching 4
Groepsdynamica 3
Project assessor 4
Global citizen 3

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

**  Voor Arbeids- en Organisatiepsychologie:  
programma in volle vernieuwing, onder voorbehoud.

 FASE 1 2 3**

KLINISCHE PSYCHOLOGIE /
SCHOOLPSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE 
PSYCHOLOGIE

18 43 57

Pedagogie 4
Ontwikkelingspsychologie 5
Practicum 1 5
Expeditie KLP/SPP 4
Exploratiestage KLP/SPP 12
Klinische psychologie 5
Schoolpsychologie en  
pedagogische psychologie

5

Werk & welzijn 5
Psychologische gespreksvoering 4
Practicum 2 KLP 3
Practicum 2 SPP 3
Recht 3
Gezondheidspsychologie 3
Keuzevakken fase 3 (4 keuzes) 12
Eindstage (KLP of SPP) 18
Bachelorproef (KLP of SPP) 10
Counseling, coaching & training (KLP of SPP) 8
Practicum 3 (KLP of SPP) 6
Psychodiagnostiek 3 (KLP of SPP) 3

GO INTERNATIONAL

 Studie-uitwisselingen 
in Frankrijk, Hongarije, Nederland, 

Slovenië, Spanje, Turkije, Zwitserland

 Buitenlandse stages 
in India, Nederland, Peru, Rwanda, 

Suriname

 International Week  
of Applied Psychology

LOVE CHECKER
Benieuwd of de 

opleiding iets voor 
jou is?  

Doe de test!
 thelovechecker.be
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 Antwerpen

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Ben jij geboeid door menselijk kapitaal en wil 
je in je latere job werk maken van werk? Zou 
je graag de juiste profielen voor je organisatie 
rekruteren en selecteren of medewerkers 
begeleiden bij de ontwikkeling van hun 
talenten?

Als psychologisch consulent HRM (Human Resources 
 Management) hou je een organisatie en haar mensen mee op 
koers.  Door je inzicht in menselijk gedrag én je partner - 
rol voor de business draag je ertoe bij dat  o rganisaties 
 optimaal functioneren en medewerkers zich op hun best 
voelen.  

In fase 1 start je met algemeen vormende vakken over 
 menselijk gedrag en organisaties. Vanaf semester 2 ga je je 
verder verdiepen in arbeids- en organisatiepsychologie.
In fase 2 bouw je aan je kennis en (praktijkgerichte) vaardig-
heden in HRM, terwijl je in fase 3 nóg meer praktijkervaring 
en -kennis opdoet in samenwerking met het HRM-werkveld.

Dankzij deze opleiding groei je uit tot een straffe HRM- 
professional die steevast hard én soft skills combineert!

Contact
Carine Opsteyn - Opleidingsmanager
+ 32 (0)3 241 08 29
carine.opsteyn@thomasmore.be of 
nieuwbijtp@thomasmore.be#weareantwerpen

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

Campus Sanderus 
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

 fb.com/weareantwerpen  thomasmore.be/sanderus

 Bachelor Toegepaste Psychologie › afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie

DE JOB VAN JE LEVEN

• recruiter of selectie-adviseur in een rekruterings- 
en selectiebureau of een HRM-dienst 

• HRM-medewerker binnen de HRM-dienst van een 
organisatie, HR-adviseur of HR-business partner

• trainer (zelfstandig of verbonden aan een kantoor) 
• loopbaancoach of begeleider van individuen naar 

de arbeidsmarkt en coach van kansengroepen 
• expert in ‘werkbaar werk’ binnen een HRM-dienst 

of een dienst voor preventie en welzijn 
• payroll-consulent

MENS ÉN BUSINESS, EEN WIN-WIN!

Je leert hoe je een duurzaam HRM-beleid uitbouwt. 
Je houdt daarbij de doelstellingen van een 
 organisatie voor ogen én focust tegelijkertijd op het 
welzijn van haar medewerkers.

MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK

Je leert de bedrijfswereld door en door kennen. 
Via vernieuwende, projectgestuurde werkvormen 
analyseer je échte HRM-vragen van organisaties en 
streef je naar oplossingen op maat.

 fb.com/AOToegepastePsychologie.ThomasMore  
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

ALS PSYCHOLOGISCH  
CONSULENT HRM BIJDRAGEN 
AAN MENS ÉN BUSINESS

TALENTGERICHTE, PERSOONLIJKE AANPAK

Binnen projectgroepen krijg je geleidelijk aan 
meer verantwoordelijkheid in de manier waarop 
je  opdrachten aanpakt. Je reflecteert over je 
 persoonlijke leerproces. Via keuzes in je programma 
speel je in op specifieke talenten en interesses. 
Projectcoaches en experts begeleiden je van nabij.
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 fb.com/AOToegepastePsychologie.ThomasMore  
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

**  Programma in volle vernieuwing, onder voorbehoud.

• Je bent vertrouwd met alle  
HRM-domeinen en processen.

• Je vindt vlot je weg in de sociale 
wetgeving en payroll.

• Je bent vertrouwd met 
HRM-systemen. Je verzamelt en 
interpreteert HRM-data op een 
correcte manier.

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

ALGEMEEN 42 17 3
Algemene psychologie 5
Gedragsneurowetenschappen 4
Sociale psychologie 4
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4
Statistiek 1 4
Mens & organisatie 5
Expeditie TP 4
Psychodiagnostiek 1 4
Persoonlijkheidspsychologie 4
Crossculturele psychologie 4
Psychodiagnostiek 2 4
Diversiteit 3
Statistiek 2 4
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3
Keuzevak fase 2 (1 keuze):

Applied Psychology and Technology /  Intra-
familiaal geweld / Revalidatiepsychologie / 
Sport psychology / Positive psychology

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

 FASE 1 2 3*

ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 18 43 57
Ervaringsbad coaching
HRM basics 3
Aan de slag met HRM 5
Business basics 3
Business skills 3
Expeditie A&O 4
Exploratiestage A&O 12
Arbeidsrecht 4
HRM 4
Payroll 3
Project business partner 4
Project instroom 4
Project learning & development 4
Coachen van individuen 5
Morderne professional 3
Eindstage A&O 18
Business card 12
Taal van de business 4
Strategisch HRM 4
Digital skills 5
Loopbaancoaching 4
Groepsdynamica 3
Project assessor 4
Global citizen 3

• Je ontwikkelt, begeleidt en  
traint individuen en teams.

• Je kijkt kritisch en toekomst-
gericht naar organisaties en hun 
bredere context. 

• Je hebt oog voor data, trends en 
evoluties.

• Je adviseert en coacht leiding-
gevenden en management. Je 
verenigt verschillende belangen 
en zoekt haalbare oplossingen.

TALENTONTWIKKELAAR PARTNER VAN DE BUSINESS

Je kijkt kritisch naar jezelf, je manier van samenwerken en je omgeving.  
Je ontwikkelt jezelf als dé professional van de toekomst: ondernemend, creatief,  
kritisch-analytisch, empathisch, communicatief, oplossingsgericht, veerkrachtig ...

MODERNE PROFESSIONAL

Je analyseert vragen van mens en organisatie, en je maakt daarbij gebruik  
van de juiste instrumenten. Je hebt oog voor evidence-based werken. 

PSYCHODIAGNOSTICUS

HRM EXPERT
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JIJ HEBT EEN HART VOOR ZORG  
EN WETENSCHAP

In actie als verpleegkundige? Dan kies je voor een  uitdagende 
job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. De 
 dynamische gezondheids- en welzijnssector is je werkdomein. 
Je zet je sociale skills in om technische zorg en ondersteuning 
te bieden aan zieken, gewonden of ouderen. En dat met de 
grootste toewijding. Je missie? Patiënten opnieuw doen blaken 
van gezondheid. 

Onze bacheloropleiding (240 studiepunten) stoomt je klaar 
voor deze uitdagende job. Aan het eind van de rit ben je een 
eigentijdse, allround zorgexpert die aan de slag kan in alle 
domeinen van de gezondheids- en welzijnssector.

Al vanaf de eerste fase loop je stage en in de loop van de 
opleiding wordt praktijkervaring steeds belangrijker. Dankzij 
modern simulatieonderwijs en gerichte stages in verschillende 
zorgsettings leer je de knepen van het vak. In het laatste jaar ga 
je deeltijds aan de slag in de zorgsector als verpleeg kundige-in-
opleiding. 

Je kunt de opleiding volgen in Lier, Mechelen en Turnhout. 
Elke campus legt zijn eigen accenten.

Professionele bachelor

Verpleegkunde

P.
44

Bachelor

Verpleegkunde

 Lier
P.
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Bachelor

Verpleegkunde

 Mechelen
P.
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Bachelor

Verpleegkunde

 Turnhout

KIES JE CAMPUS
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 Lier

INNOVATIEVE SIMULATIESESSIES 

Je wilt zorg dragen voor mensen, het verschil 
maken voor patiënten, hen bijstaan met begrip 
en toewijding. 

Met deze missie voor ogen trek je naar de gezellige zorg-
campus in Lier. Op het programma, een vierjarig traject 
met veel uitdaging en afwisseling. Onze ervaren docenten 
 ontvangen je met open armen en laten je kennismaken met  
alle facetten van de dynamische gezondheidszorg. 

• In de eerste fase timmeren we aan een sterke theoretische 
basis en bekijken we wat een verpleegkundige zoal moet 
kennen en kunnen. Daarna duik je meteen het werkveld in 
en kun je al eens proeven van het échte leven. Wie weet, 
ontdek je wel een nieuwe passie. 

• In fase twee en drie draait alles rond verpleegkundige skills 
en klinisch redeneren. Na de theorie volgt onmiddellijk de 
praktijk. Train je handigheid in het innovatieve skillslab, leg 
je simulatiepatiënten in de watten en leer omgaan met alle 
mogelijke scenario’s. 

• In de laatste fase weet je duidelijk waar je interesses liggen 
en focus je op één zorgdomein. Je runt je eigen afdeling 
in een ziekenhuis met je medestudenten en sluit af met 
een eindstage in de zorgsector, waar je deeltijds start als 
verpleegkundige-in-opleiding. Ervaring die er echt toe 
doet!

Je diploma is binnen! Voor jou geen lange zoektocht naar die 
droomjob, maar een vlotte omschakeling van studie naar werk. 
Leef je uit in alle sectoren van de gezondheidszorg, als zelfstan-
dige of in team. Liever verder specialiseren? Ook dat kan! 

Contact
Kristine Sels
Opleidingscoördinator 
+ 32 (0)14 56 44 55 
kristine.sels@thomasmore.be #wearelier

DE JOB VAN JE LEVEN

• verpleegkundige in algemene ziekenhuizen
• verpleegkundige in psychiatrische instellingen
• verpleegkundige in eerstelijnsgezondheidszorg
• verpleegkundige in een bedrijf
• verpleegkundige in een WZC
• zelfstandige verpleegkundige in groepspraktijk  

of organisatie

 fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier 

 fb.com/wearelier  thomasmore.be/lier

JE BENT IN GOEDE HANDEN

In onze zorgcampus is iedereen uniek. En omdat 
we kleinschalig zijn, krijgen we al snel zicht op 
jouw ambitie. Samen stippelen we een realistisch 
traject uit met keuzevakken en -stages, op maat 
van je interesses. We voorzien vier dagen  theorie 
en praktijk en geven je een  dag verwerkings- en 
voorbereidingstijd. Zo bereik je een  gezond 
evenwicht tussen studietijd en leer rendement. 
Twijfels over je studiemethode? Ga eens langs bij je 
coach voor nuttige tips en tricks. 

KOPLOPER IN INNOVATIE

Handen uit de mouwen! Als allround verpleeg-
kundige moet je kunnen uitpakken met allerlei 
skills. Onze ervaren docenten stomen je klaar voor 
het echte werk. En dat op een veilige manier. Stap 
in onze hightech simulatieruimte, beleef  scenario’s 
vanop de eerste rij en leer de kneepjes van het vak 
tijdens rollenspelen met levensechte  robots. Van 
een innovatieve leer omgeving gesproken!

Verpleegkunde

 Bachelor Verpleegkunde Bachelor Verpleegkunde
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*  Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof  
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 26 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3 4

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie en fysiologie 7
Medische wetenschappen 6 5
Microbiologie en infectiepreventie 3
VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN
Verpleegkundige methodiek en vaardig-
heden 

13 8

Specifieke zorgnoden 3
Chronische zorg 3
ONDERZOEK EN KWALITEITSZORG
Verpleegkunde - evidentie - onderzoek - 
kwaliteitszorg 

3 3 3

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
Psychologie 4
Zorg in maatschappelijke context 4
Omgaan met diversiteit 3
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
Communicatie 3
Omgaan met cliënt 3
FILOSOFIE - ETHIEK - RECHT 
Filosofie - ethiek - recht 3 3
Zorgethiek 3
OUDERENZORG
Ouderenzorg 4 3
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Geestelijke gezondheidszorg 4 3
GEZONDHEIDSPROMOTIE - MENS EN MAATSCHAPPIJ
Gezondheidspromotie 3 4

MOEDER EN KIND
Zorg voor moeder en kind 5
Kinderverpleegkunde 3
ACUTE ZORG
Acute zorg 6
ZORGLANDSCHAP
Oriëntatie verpleegkunde zorg 4
Eerstelijnsgezondheidszorg 3
STAGES (NATIONAAL - 
INTERNATIONAAL)

Stages nationaal - internationaal 13 19 26
BACHELOR PROOF
Contractstage (nationaal - internationaal) 31
Scenariotraining 3
Bachelorproef 9
KEUZEVAKKEN
Keuzes in fase 3

CPR lesgeven, skillstraining 
medestudenten, interculturele zorg, 
diabeteszorg, medisch Engels, 
stralingsprotectie, lactatie

3 + 3

Ondernemen in verpleegkunde 6
Keuzes in fase 4

Ouderenzorg, geestelijke gezond-
heidszorg, mens en maatschappij, 
neonatologie en pediatrie, acute zorg

8

 FASE 1 2 3 4

KLEIN MAAR FIJN

Welkom op Campus Lier, een knusse en 
gezellige stek voor studenten. Hier is het al 
zorg wat de klok slaat met de opleidingen 
Verpleegkunde en Vroedkunde, maar ook met 
gespecialiseerde banaba’s en postgraduaten. 
Deze zorgcampus stap je sowieso buiten als 
allround zorgexpert. 

PLEASE TAKE  
YOUR SEAT

Weg met die oogkleppen! 
Wij kijken met een open 
en frisse blik naar de zorg- 
sector in België en ver 
daarbuiten. In fase 1 check 
je in voor de internationale 
week en leer je omgaan 
met diversiteit in de zorg. 
Een fase later regelen we 
een meet-and-greet met 
studenten van over heel 
de wereld. En in de derde 
en vierde fase kun je het 
vliegtuig nemen voor 
een lange stage op een 
top bestemming.

september

blokweek

lesvrije
week

internationale 
week

2 weken 
vakantie

lesvrije
week

stageweken

blokweek

2 examenweken

januari juni

startweek

examen

examen

examen

1e maal
op stage

JAAROPBOUW FASE 1
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Er is altijd nood aan verpleegkundigen. 
Vroeger, vandaag en morgen.

Je hebt vele soorten verpleegkundigen in verschillende 
omgevingen, die inspelen op uiteenlopende noden. Verplegen 
op een spoedafdeling is uiteraard anders dan verplegen aan 
huis. En om in een vluchtelingenkamp te werken, heb je andere 
kennis en vaardigheden nodig dan in een woon- en zorgcen-
trum. Je krijgt hier de kans om jouw droom waar te maken.  

Bij de start investeren we in een brede theoretische kennis 
in combinatie met een doorgedreven vaardigheidstraining. 
Wetenschappen en sociale vaardigheden staan centraal. Je 
leert redeneren, handelen en communiceren als verpleeg-
kundige. Theorie vloeit vlot over in praktijk. Eerst op de 
campus en daarna op stage. 

Vanaf fase twee neem je het roer inhoudelijk over. Via stages 
en keuzevakken studeer je in functie van jouw verwachtingen 
en talenten. Je verdiepen in Medical English? Geïnteresseerd 
in e-health? Jij beslist! En je coach is altijd stand-by met 
advies. In de volgende twee fases nemen je stages verder toe. 
Eerst proef je van verschillende domeinen en leer je waar je 
interesses liggen. Bovendien krijg je de kans om aan de slag 
te gaan in een leerzorgcentrum. Geen deeltaken, maar de job 
van een volwaardige zorgmedewerker. 

Tot slot toon jij in een totaalpakket van stage en projectwerk 
de vaardigheden en kennis die je verworven hebt. Een 
uitgelezen kans om jezelf als verpleegkundige te tonen aan 
het werkveld, met de nodige ondersteuning van de school.

 Mechelen

OP MAAT VAN JOUW INTERESSES

Contact
Charlotte
Ambassadeur Verpleegkunde Mechelen
+ 32 (0)15 369 260
charlotte@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth  

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

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen 

 fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest

INNOVATIE TROEF

Wil je klaar zijn voor de zorg van morgen? Dan
moet er stevig worden geoefend. En dat kan in ons
hightech skillslab met immersive room, VR- 
technologie, regiekamer en levensechte poppen! 
De veiligheid van patiënt én student staat voorop.
Onze technologie en jouw inzet: een succesvol duo.

GEEF ZELF KLEUR AAN JE TRAJECT

Wie ben jij als student? En waar wil je naartoe
als verpleegkundige in spe? In het Persoonlijk en
Professioneel groeiProject (Tri-P) bekijk je samen
met je coach waar je interesses en sterktes liggen.
Met keuzevakken en -stages geef je kleur aan je
eigen traject. Kies zelf wanneer je examens aflegt
en geniet van een lesvrije dag per week!

Verpleegkunde

 Bachelor Verpleegkunde

MEET THE WORLD

Gastsprekers uit binnen- en buitenland brengen
de wereld naar je toe. Heb je zin in meer? Dan kies
je voor een buitenlandse stage of de International
Nursing Track (INT). Een bonus bij je diploma voor
een carrière met een internationale twist.

• in de thuiszorg
• in een bedrijf
• in een algemeen of 

universitair ziekenhuis

• in de geestelijke 
gezondheidszorg

• in een groepspraktijk
• als zorgondernemer

DE JOB VAN JE LEVEN
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lesvrijstage projectweek

blok- en examenperiode keuze-examens tweede zit

introductieweek

HET 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 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3 4

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
Theorie van de verpleegkunde 3

Verpleegkundige vaardigheden 7

Verpleegkundige diagnostiek  
en interventies

5+6 4 4

Evidence based nursing 3 3

Module ouderen 2

Module kinderen 2

Module somatische gezondheidszorg 1,5

Module geestelijke gezondheidszorg 3 3

Module sociale gezondheidszorg 3

Module chronische zorg 3

Module moeder en kind 3

Module transmurale zorg 3

Verpleegkundig management 3

Keuzevak (verbredend) 3 3

Keuzevak (verdiepend) 5+3

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Voedings- en dieetleer 3

Anatomie - fysiologie - pathologie 4+4 3

Microbiologie en hygiëne 3

Psychopathologie 3
Module ouderen 2
Module kinderen 2
Module somatische gezondheidszorg 2,5
Klinisch redeneren 3
PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
Inleiding tot de psychologie 3

Wijsbegeerte, ethiek en RZL 3 3 3
Preventie 3

Communicatie 3 3 3
Gezondheidspsychologie 3
Ontwikkelingspsychologie 3
Recht 3
Preventie en e-health 3
INTEGRATIE
Tri-P 3 3 3 1
Stage 10 17 23 30
EBN-proof 6
Klinisch VPK redeneren 3

ESCAPE ROOM

Zin om al op een ludieke manier kennis te maken met onze 
opleiding? Reserveer gratis een plaats in onze escape 
room! Mail Charlotte. Let op: de plaatsen zijn gegeerd!

VIRTUAL REALITY

We brengen je op onze campus in het hightech skillslab ook 
virtueel naar de plaats waar je zorgen toedient. Je staat aan 
de operatietafel, zit in de ambulance, geeft eerste hulp na 
een ongeval in de metro … Je vergeet dat de patiënt een 
simulatiepop is en dat je niet in de ziekenwagen zit maar op 
een stoel. Spectaculair en heel levensecht.

HELEMAAL THUIS

Mechelen wordt je thuisbasis. Je studeert aan de rand van 
het centrum, net tegenover het stadspark en op wandel- 
afstand van de Grote Markt. Daar kan je terecht voor de 
leukste terrasjes. Je deelt deze unieke stad met maar liefst 
6.000 andere studenten! 

VLOT AAN DE SLAG

Diploma? Check! Je springt van de schoolbanken zo het 
échte leven in, want verpleegkundigen zijn erg gegeerd. 
Ga van start en maak het verschil!

47



JOBS MET GROEIPERSPECTIEVEN

• gespecialiseerde afdelingen ziekenhuis:  
spoed en intensivecareunit, neonatologie …

• ouderenzorg
• thuisverpleging
• bedrijfsgeneeskunde
• medisch-technische diensten
• ontwikkelingshulp
• geestelijke gezondheidszorg
• onderwijs

 Turnhout

HIGHTECH SIMULATIERUIMTES 

Contact
Evi Willemse
Opleidingsmanager
+32 (0)14 80 61 01
evi.willemse@thomasmore.be #weareturnhout

 fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout  thomasmore.be/turnhout

LANCEER JE EIGEN IDEEËN IN REAL LIFE

Laatstejaarsstudent? Dan trek je naar het Centrum 
voor Leer- en Zorginnovatie (CLZI) en stap je in 
een stage-innovatieproject. Je draait mee in een 
ziekenhuis en werkt close samen met verpleegkun-
digen, mentors en verantwoordelijken. Maar er is 
meer… Je krijgt niet enkel patiënten toegewezen 
die je van A tot Z opvolgt, maar je lanceert ook je 
eigen vernieuwend project in een ziekenhuis. Een 
kruisbestuiving met heel wat troeven!

HELLO WORLD, GO INTERNATIONAL

Studeren en reizen? Topcombinatie! Loop stage 
bij een van onze internationale partners in Europa 
en ver daarbuiten. De voordelen zijn eindeloos. 
Je versterkt niet alleen je competenties, maar je 
vergroot ook je talenkennis en interculturele skills. 
Wij stomen je klaar en loodsen je door het papier-
werk. Niets houdt je tegen om de sprong te wagen! 

Verpleegkunde

Je bent gefascineerd door zorg, technologie en 
wetenschap. Je hebt een hart voor mensen.

Met je droomjob in het vizier start je een vierjarig traject 
in Turnhout. Vanaf dag één word je ondergedompeld 
in de hands-on wereld van de zorgsector. Je zet theorie 
vliegensvlug om naar praktijk. In een hightech skillslab krijg je 
verpleegkundige vaardigheden meteen in de vingers. Denk 
maar aan levensechte praktijklessen met simulatiepatiënten 
en computergestuurde oefenpoppen zoals de robot ‘Nursing 
Anna’. Of dringende evacuaties oefenen met een demonteer-
bare wagen. Het kan allemaal!

Tijdens je opleiding rijg je de stages aan elkaar. In de eerste 
fase loop je al meteen acht weken stage. Als ervaren laatste-
jaarsstudent schakel je nog een versnelling hoger. Dan start je 
deeltijds in de zorgsector als verpleegkundige-in-opleiding. 
In team, uiteraard. En wat met de bachelorproef? Daar laat 
je je creativiteit volledig de vrije loop en sleutel je aan een 
 verbeterproject op de werkvloer.

Diploma op zak? Je toekomst in de zorgsector ziet er 
rooskleurig uit. Voor jou geen eindeloze zoektocht naar werk, 
want verpleegkundigen zijn erg gegeerd. Bewijs je kunnen 
in allerlei sectoren van de gezondheidszorg, als zelfstandige 
of in dienst. Toch liever verder studeren? Specialiseer je met 
vervolgopleidingen, postgraduaten of masters. Jij beslist!

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3 4

ZORGVERLENER: klinisch beoordelaar
Anatomie en fysiologie - 1 4
Anatomie en fysiologie - 2 4
EHBO 3
Verpleegkundige methodiek - 1 5
Verpleegkundige methodiek - 2 4
Algemene pathologie 3
Algemene pathologie & geriatrie 5
Kinderverpleegkunde 4
Verpleegkundige methodiek - 3 4
Verpleegkundige methodiek - 4 4
Geestelijke gezondheidszorg - 1 4
Farmacologie 3
Verpleegkundige methodiek - 5 5
Verpleegkundige methodiek - 6 5
Ouderenzorg 4
Pediatrische zorg 3
Geestelijke gezondheidszorg - 2 4
Maatschappelijke tendensen 3
De verpleegkundige als coach 3
ZORGREGISSEUR: 
organisator/coördinator - maatschappij & beleid
Ethiek in de zorg (incl. De Spiegeling) 3
Juridische aspecten in de zorg 3
Organisatie van de gezondheidszorg 4
COMMUNICATOR: 
coach - teamspeler - gezondheidsbevorderaar
Persoonlijke & professionele ontwikkeling 8
Gezondheid & preventie 5
Communicatie & coaching 4
Gezondheidsbevordering en preventie 4

INNOVATOR: 
kwaliteitsbeoordelaar, reflectieve professional, vernieuwer
Omgaan met wetenschappelijke bronnen 3
Evidence based practice 3
INTEGRATIELIJN
Klinisch onderwijs 11 19 24
Klinisch onderwijs (contractstage) 30
Integratie onderwijs 3 3 3
KEUZEVAKKEN** 3 9
Leiderschap
Onderzoeker
Klinisch expert 
Ondernemerschap
BACHELOR PROOF
Klinisch expert 1 5
Klinisch expert 2 5
Klinisch expert 3 5
Expertenpanel 6

GLOEDNIEUWE  
SIMULATIERUIMTES

Op Campus Turnhout 
zetten we in op praktijk. Als 
 verpleegkundige in spe treed 
je binnen in een hoog-
technologische leeromgeving 
om feeling te krijgen met 
de realiteit. In gloednieuwe 
simulatieruimtes leer je op 
een veilige manier de k neep-
jes van het vak. Je doorloopt 
allerlei scenario’s in domeinen 
van de gezondheidszorg die  
beetje bij beetje in moeilijk-
heidsgraad stijgen. Resultaat? 
Jij bent meteen inzetbaar in 
het werkveld.

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

**  Interculturele zorgverlening / Oncologische zorg / Buddy bij de wieg /  Studenten- 
 participatie / Campus CosMos / Medisch Engels / Dealing with global challenges 
/ Inleiding in de vroedkunde / International activity (mag in alle fasen) …

 FASE 1 2 3 4
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Professionele bachelor

Voedings- en Dieetkunde

JIJ WIL EEN  
GEZONDE LEVENSSTIJL PROMOTEN 

In onze consumptiemaatschappij is eten ‘hot’: wat je eet en wat 
je niet eet en waarom. TV-koks zijn sterren. Supermarkten en 
delicatessenzaken puilen uit. Uit eten gaan is een geliefkoosd 
tijdverdrijf. Maar ook de slanke lijn van het supermodel en de 
body van de topatleet zijn voor velen de max. En iedereen wil 
rimpelloos honderd jaar oud worden. Er is een wonderdieet, 
een pilletje, een poeder, een supplement of een toestel voor 
alles. En als men de voedingsdriehoek plots omdraait, staat de 
wereld op zijn kop. Allemaal goed en wel, maar wie ziet door 
de bomen het bos nog?

Als toekomstig voedingsdeskundige laat jij je niet leiden door 
mythes en marketing, maar door de basics: bewezen praktijken 
en harde feiten.

De opleiding Voedings- en Dieetkunde baseert zich op 
 wetenschappelijke inzichten en harde feiten, gecombineerd 
met sociale vaardigheden. Je leert creatieve oplossingen 
bedenken voor voedingsproblemen en hoe je onderbouwd en 
praktisch haalbaar advies geeft.

Zo word je een expert in de promotie van een gezonde 
levensstijl en speel je een rol in de preventie en behandeling 
van ziekte.

Bachelor

Voedings- en Dieetkunde

 Geel
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PRAKTIJKERVARING TROEF

Wie kent beter de relatie tussen voeding en 
gezondheid? Schiet experts uit het werkveld te 
hulp met je wetenschappelijk inzicht en vinding-
rijkheid in het zoeken naar praktische oplossingen. 
Of laat de ondernemer in je los ... Een sportreep 
met insecten als eiwitbron. Een hulpmiddel dat de 
kwaliteit van leven verbetert bij allergie, je kunt 
het zo gek niet bedenken. Wij geven je alvast de 
ruimte en steun die je nodig hebt.     

Je wilt een gezonde levensstijl promoten, 
voedingsmythes uitklaren, mensen motiveren 
om hun doel te bereiken. 

Gezonde voeding is je stokpaardje. Als een echte foodie volg 
je de laatste nieuwtjes over voeding en heb je een kritische 
kijk op de dieethypes. Later wil je een uitdagende job met 
veel sociale contacten. Mensen adviseren en begeleiden naar 
een gezonde levensstijl, dat klinkt als je ultieme missie. Met 
de opleiding Voedings- en Dieetkunde voeg je meteen de 
daad bij het woord en behaal je de erkende beroepstitel van 
diëtist in de gezondheidszorg.

De smaak te pakken? Boordevol energie trek je naar Campus 
Geel. Op het menu, een goedgevuld driejarig traject. Onze 
gedreven docenten maken je wegwijs in voeding, anatomie 
en wetenschappen, met de gezonde mens als uitgangspunt. 
Je krijgt  meteen praktijkgerichte opdrachten voor geschoteld. 
In de tweede fase bereid je je voor op het échte werk. 
Je leert voedingsmiddelen analyseren, lichaamssamen-
stelling bepalen, voeding in grootkeukens optimaliseren 
en een  correct voedings- en dieetadvies opstellen. Na een 
 projectweek en een eerste stage heb je die skills zo op zak.
In fase drie ga je voluit voor keuzevakken, verbrand je 
calorieën tijdens twee stages en bijt je je vast in een creatieve 
eind opdracht. Aan het einde van de rit sta je sterk in je 
schoenen als beginnende professional.

Diploma in handen? Je bent breed geschoold, dus je kunt  
aan de slag in de meest uiteenlopende sectoren. Niet enkel als 
klinisch diëtist, maar ook als coach of voedingsanalist. Jij beslist! 

 Geel

Contact
Marleen Van Loo
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 80 22 27
marleen.vanloo@thomasmore.be #wearegeel

DE JOB VAN JE LEVEN

• klinisch diëtist in de 
gezondheidszorg

• kwaliteitsverant-
woordelijke in een 
grootkeuken

• coach van cliënten en 
groepen bij gedrags-
verandering

• expert in voedingsvoor-
lichting bij de overheid

• vertegenwoordiger 
en productanalist in 
voedingsbedrijven

• zelfstandig diëtist in 
een (groeps)praktijk

 fb.com/VoedingsEnDieetkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel 

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel 

VAN ALLE MARKTEN THUIS

In de opleiding stomen we je klaar voor allerlei jobs 
en situaties. Een 60-jarige vrouw met diabetes? 
Jij overlegt met artsen en verpleegkundigen en 
brengt advies op maat. Een school die gezonde 
voeding wil promoten? Jij komt creatief uit de hoek 
en ontwikkelt educatief materiaal voor de leer-
lingen. Een sporter wilt zijn prestaties verbeteren 
en jij weet meteen raad. Of iets compleet anders, in 
een bedrijf worden mensen ziek van het dessert. Je 
analyseert en adviseert omtrent hygiëne.

Voedings- en Dieetkunde

WORD EXPERT FOODIE

 Bachelor Voedings- en Dieetkunde
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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: 12 lesweken 
+ 1 examenweek

Semester 2: 13 lesweken

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

*  Wijzigingen in functie van curriculumhervormingen zijn altijd mogelijk.  
Raadpleeg onze website voor de laatste stand van zaken. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

VOEDINGS- EN DIEETADVIES 22 18 6
Voeding in de maatschappij-epidemiologie 3
Voedingsmiddelenleer 4
Voedingsleer 5
Kookworkshops 3
Workshops gezonde voeding 4
Wetenschappelijk project 3
Voeding voor doelgroepen 5
Dieetleer 1 en 2 5 3
Dieetleer van het kind 3
Workshops dieetleer 5
Casuïstiek en communicatie 3
WETENSCHAPPELIJK HANDELEN 31 20 5
Gegevensverwerking en statistiek 3 3
Moleculen en interacties 4
Labovaardigheden 4
Chemische analyse en voedingswarenanalyse 4 5
Bio-organische chemie en biochemie 3 4
Anatomie en fysiologie en pathologie 5 4
Cel- en microbiologie 5 4
Fysische processen in de voeding 3
Wetgeving, farmacologie en voedselproductie 5
COACHING EN GEDRAGSVERANDERING 5 10 3
Psychologie, gezondheidspsychologie, 
coaching en communicatie 5 7

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
Gezondheidseducatie 3
CATERING EN MANAGEMENT 6
WERKVELDVOORBEREIDING 2 6 37
Deontologie en kwaliteitszorg 4
Ondernemerschap 3
Practice enterprise 1: 
persoonlijke verkenning/werkveldinitiatie 2

Practice enterprise 2: professioneel werken 3 
Practice enterprise 3: integrale eindopdracht 10 
Keuzestage: preventie/catering 3 6
Klinische stage 14
PERSOONLIJKE VERDIEPING 9/10
KEUZE VOEDINGS- EN DIEETKUNDE 
Keuzevak 3
Verdiepingstraject: evidence based werken 6
OF KEUZE SPORT EN BEWEGING 10 

SPREAD YOUR WINGS

Pak je koffers, loop stage of kies vakken in het buitenland. 
Kom terug met waardevolle ervaringen en zet het op je cv. 
We hebben alvast goede contacten in Europa, Zuid-Afrika 
en Kenia. 

OP JOUW MAAT

Wij hebben aandacht voor élke student. Heb je al een 
diploma hoger onderwijs? We stippelen samen een 
verkort of verlicht traject uit. Of wil je werken en studeren 
 combineren? We geven jou een opleiding op maat.

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 start je goed voorbereid.

Meer info? 
Scan deze QR-code: 
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Professionele bachelor

Vroedkunde

HET MOOISTE BEROEP TER WERELD ...

Als vroedvrouw begeleid je koppels bij een van de mooiste 
momenten in hun leven. Je kiest voor een beroep waarin 
teamwerk en overleg uiterst belangrijk zijn.

Vroedvrouw word je niet zomaar. Het is een vak waarin je
hartstocht voor het leven nodig hebt. Je werkt met en voor
mensen. Je bent ervan overtuigd dat jouw persoonlijke
bijdrage waardevol is en voor sommige mensen, op sommige
momenten, wellicht essentieel. Daarom wil je bekwaam worden
in je vak.

Je kunt de opleiding volgen in Lier en Turnhout. 
Elke campus legt zijn eigen accenten.

Bachelor

Vroedkunde

 Lier
P.

58

Bachelor

Vroedkunde 

 Turnhout

KIES JE CAMPUS
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 Lier

Je wil aan de wieg staan van nieuw leven, 
toekomstige ouders voorbereiden op de 
langverwachte ontmoeting met hun kindje.

Sta je te trappelen voor een job als vroedvrouw? De kleine 
zorgcampus in hartje Lier voelt als thuiskomen. Onze ervaren 
docenten begeleiden je vol overgave tijdens een driejarig 
traject. Samen bouwen we aan een sterke theoretische 
basis met normale verloskunde als uitgangspunt. Vakken als 
 farmacologie en neonatologie komen uitgebreid aan bod. 
Theorie koppel je meteen aan praktijk. Ervaar hoe het is om 
24/7 een baby te bemoederen met de Real Care Baby. Of 
stap in de hightech skillslabs, waar bevallingsrobot Victoria en 
robotbaby Emma-Charlotte wachten op goede zorgen. Beetje 
bij beetje neemt ook de complexiteit toe. Je gaat dieper 
in op fertiliteit en risico’s bij vroeggeboren baby’s. Tijdens 
scenariotrainingen leren we je op gepaste manier reageren bij 
urgente situaties.  
Jij bent op alles voorbereid!

Je opleiding barst van praktijkervaring. In de eerste fase draai 
je zes weken mee op de kraamafdeling en trek je al eens over 
de taal- of landsgrenzen. In fase twee begeleid je zelfstandig 
je eerste bevallingen tijdens je verloskamerstage. In de laatste 
fase geef je je cv verder kleur met een (inter)nationale stage. 

Geslaagd? Proficiat! Ontferm je over toekomstige mama’s 
in ziekenhuizen, volg kleintjes op de voet bij Kind & Gezin 
of deel je ervaring als zelfstandig vroedkundige. Volg je 
buikgevoel!

LEVENSECHTE BEVALLINGSROBOT 

Contact
Gerda Christoffersen
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 44 56
gerda.christoffersen@thomasmore.be#wearelier

DE JOB VAN JE LEVEN

• zelfstandige vroedvrouw
• vroedvrouw in een ziekenhuisafdeling
• vroedvrouw bij consultatiebureau Kind & Gezin
• vroedvrouw in ontwikkelingslanden
• vertegenwoordiger in de medische of  

farmacologische sector
• lesgever in het onderwijs

 fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier 

 fb.com/wearelier  thomasmore.be/lier

PROFICIAT MEVROUW, HET IS EEN ROBOTJE!

Niet zo’n rijke fantasie? Campus Lier gunt je een 
blik achter de schermen van de verloskamer. 
In de hightech skillslabs stijgt de spanning. De 
 gesofisticeerde bevallingsrobot Victoria staat 
op het punt om te bevallen van babyrobot 
Emma-Charlotte. Beleef het vanop de eerste rij en 
leer op een veilige manier alle kneepjes van het 
vak. Klaar voor een volgende stap? Je doorloopt 
verschillende scenario’s, die telkens in moeilijk-
heidsgraad stijgen. Praktijk op z’n best! 

DRIE DAGEN LES, TWEE DAGEN VERWERKING

Op Campus Lier werken we met een innovatief 
onderwijsconcept. Je volgt drie dagen theorie en 
praktijk en krijgt vervolgens twee dagen de tijd 
om te verwerken. Deze interessante wisselwerking 
zorgt voor een mooi evenwicht tussen studietijd en 
leerrendement.

Vroedkunde

 Bachelor Vroedkunde
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september

blokweek

lesvrije
week

internationale 
week

2 weken 
vakantie

lesvrije
week

stageweken

blokweek

2 examenweken

januari juni

startweek

examen

examen

examen

1e maal
op stage

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

VROEDVROUW ÉN  
VERPLEEGKUNDIGE  
IN 5 JAAR TIJD

Twijfel je tussen Vroedkunde 
of Verpleegkunde? Nergens 
voor nodig! Als bachelor in 
de Vroedkunde behaal je 
een diploma Verpleegkunde 
via een verkort traject. 
Dat betekent twee 
diploma’s in vijf jaar tijd. 
Zo verhoog je niet enkel je 
kansen op de arbeidsmarkt, 
maar verstevig je ook je 
positie in de zorgsector. 

SPREAD YOUR WINGS

Verleg je grenzen 
tijdens topstages in het 
buitenland. We hebben 
connecties in onder meer 
Malawi, Suriname en 
Denemarken. Goede reis! 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PRENATALE ZORG  
 Fysiologische zwangerschap 5    

Genetica en embryologie 3    

 Verloskundige zorg in de tweede lijn: prenataal   3  

INTRA- EN POSTPARTALE ZORG      
Fysiologisch postpartum 7    
Fysiologische baring 4    
Neonatologie 3    
 Verloskundige zorg in de tweede lijn:  
intra- en postpartaal   6  

Laagrisico-neonatologie   3  
Verloskundige zorg in de eerste lijn   4  
 Verloskundige zorg in de eerste en tweede lijn     5
Hoogrisico-neonatologie     3
GESPECIALISEERDE ZORG IN DE VER SCHILLENDE 
LEVENSFASEN VAN DE VROUW   

Gynaecologie   3  
 Preconceptionele zorg /  
reproductieve geneeskunde     5

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN      
Anatomie en fysiologie 8    
Voedingsleer 3    
 Algemene farmacologie (incl. teratologie en 
toxicologie) 3    

Algemene pathologie en dieetleer   5  
 Gespecialiseerde toegepaste farmacologie   3  

DE VROEDVROUW ALS  
KWALITEITSBEWAKER EN ORGANISATOR    
Informatievaardigheden 3    
Principes van evidence based practice   4  
Kwaliteit in de verloskundige zorg     3
PSYCHO-SOCIAAL AGOGISCHE LIJN      
Omgaan met de cliënt 3    
Omgaan met de cliënt in zijn context   5  
Omgaan met het team     4
ONTWIKKELINGSLIJN      
 Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
verkenning 4    

 Filosofisch, ethisch en juridisch redeneren 3    
 Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
verdieping   3  

 Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
integratie     5

INTEGRATIELIJN      
Klinisch onderwijs 11 21  24
Bachelorproef     5
Keuzevak     6

 FASE 1 2 3

JAAROPBOUW FASE 1
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 Turnhout

Je bent gefascineerd door nieuw leven. Je wil 
toekomstige ouders begeleiden naar dat ene 
moment, waarnaar ze al maanden vol spanning 
uitkijken.

Je droomjob, je ultieme missie! Met kriebels in de buik trek 
je naar de bruisende campus in Turnhout voor een driejarig 
traject*. Experts uit het werkveld verklappen je alles over het 
menselijk lichaam. Je buigt je over de zorg en begeleiding 
van zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Zowel de normale 
verloskunde als risicosituaties passeren de revue, met aandacht 
voor je sociale skills. Daarna is het al praktijk wat de klok slaat. 
Stap in onze hightech simulatieruimtes, ontferm je over de 
levensechte mamarobot Freya en geef de beste zorgen aan 
babyrobots Pim en Thomas. 

Tijdens je opleiding volgt de ene stage na de andere. In de 
eerste fase loop je 8 weken mee op de kraamafdeling. Een fase 
later ben je dan weer 14 weken te vinden in onder meer de 
verloskamer. Als laatstejaarsstudent speel je 18 weken lang je 
troeven uit tijdens allerlei stages, waaronder een keuzestage. En 
hoe zit het met de bachelorproef? Daarvoor duik je in het leven 
van een virtueel koppel dat je het hele academiejaar begeleidt.

Je studies succesvol afgerond? Dan word je beloond met een 
gerenommeerd Europees diploma. Eentje waarmee je ook in 
beperkte mate medicatie kunt voorschrijven. Als vroedvrouw 
kun je aan de slag in heel Europa en ver daarbuiten. Start vol 
overgave in een ziekenhuis, kies voor een eigen praktijk als 
vroedvrouw of geef je ervaring door in het onderwijs.

SIMULATIERUIMTE MET BABYROBOT

Contact
Caroline Deceuninck
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 80 61 01
caroline.deceuninck@thomasmore.be#weareturnhout

DE JOB VAN JE LEVEN

• zelfstandige vroedvrouw
• vroedvrouw in een ziekenhuisafdeling
• vroedvrouw bij consultatiebureau Kind & Gezin
• vroedvrouw in ontwikkelingslanden
• vertegenwoordiger in de medische of 
   farmacologische sector
• lesgever in het onderwijs

 fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

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

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout  

 fb.com/weareturnhout  thomasmore.be/turnhout

PROFICIAT, HET IS EEN ROBOTJE!

Mis je wat inlevingsvermogen? Op Campus 
Turnhout laten we niets aan de verbeelding over 
met de gesofisticeerde bevallingsrobot Freya en 
robotbaby’s Thomas en Pim. In de gloednieuwe 
simulatieruimtes maak je een bevalling mee vanop 
de eerste rij en leer je op een veilige manier de 
kneepjes van het vak. Je doorloopt verschillende 
scenario’s, die telkens in moeilijkheidsgraad stijgen. 
Lang leve de praktijk!

DRUK JE EIGEN STEMPEL

Het verschil maken tijdens je studies? Of course! 
Kies uit tal van projecten en geef je cv een 
 persoonlijke twist. Begeleid kwetsbare gezinnen 
met ‘Buddy bij de wieg’, coach 17-jarigen met 
het interactieve spel ‘Expect More Babies’ of run 
gedeeltelijk een materniteit tijdens een stage. Het 
kan allemaal! 

Vroedkunde

 Bachelor Vroedkunde

 * We hebben ook een 4-jarig traject in afstandsonderwijs. Meer info op keerzijde.
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september

blokweek

lesvrije
week

internationale 
week

2 weken 
vakantie

lesvrije
week

6 stageweken

blokweek

2 examenweken

januari juni

startweek

kennis-
makings stage

proefexamen examen

PROJECT ‘BUDDY BIJ 
DE WIEG’

In het coachings project 
‘Buddy bij de wieg’ 
 ondersteun en begeleid 
je een kansarm gezin 
van zwangerschap tot de 
eerste negen  maanden 
na de  geboorte van hun 
kindje. 

BEVALLINGSROBOT

Beleef verloskundige 
 situaties in onze splinter-
nieuwe simulatie ruimte. 

SPEL ‘EXPECT MORE 
BABIES’

Jongeren sensibiliseren: als 
laatstejaars sta je voor de 
klas met het vormingspak-
ket ‘What the s*x?!’ en het 
spel ‘Expect More Babies’. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PRENATALE ZORG  
Fysiologische zwangerschap 5    
Genetica en embryologie 3    
Verloskundige zorg in de tweede lijn:  
prenataal   3  

INTRA- EN POSTPARTALE ZORG      
Fysiologisch postpartum 7    
Fysiologische baring 4    
Neonatologie 3    
Verloskundige zorg in de tweede lijn:  
intra- en postpartaal   6  

Laagrisico-neonatologie   3  
Verloskundige zorg in de eerste lijn   4  
Verloskundige zorg in de eerste en tweede lijn     5
Hoogrisico-neonatologie     3
GESPECIALISEERDE ZORG IN DE VER SCHILLENDE 
LEVENSFASEN VAN DE VROUW   

Gynaecologie   3  
Preconceptionele zorg /  
reproductieve geneeskunde     5

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN      
Anatomie en fysiologie 8    
Voedingsleer 3    
Algemene farmacologie  
(incl. teratologie en toxicologie) 3    

Algemene pathologie en dieetleer   5  
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie   3  

DE VROEDVROUW ALS KWALITEITSBEWAKER EN 
ORGANISATOR    
Informatievaardigheden 3    
Principes van evidence based practice   4  
Kwaliteit in de verloskundige zorg     3
PSYCHO-SOCIAAL AGOGISCHE LIJN      
Omgaan met de cliënt 3    
Omgaan met de cliënt in zijn context   5  
Omgaan met het team     4
ONTWIKKELINGSLIJN      
Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
verkenning 4    

Filosofisch, ethisch en juridisch redeneren 3    
Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
verdieping   3  

Persoonlijke ontwikkeling in de professie: 
integratie     5

INTEGRATIELIJN      
Klinisch onderwijs (VR-1) 11 21   24
Bachelorproef     5
Keuzevak     6

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

 FASE 1 2 3

VROEDKUNDE IN AFSTANDSONDERWIJS

Is vroedvrouw jouw droomjob, maar past een normaal 
studietraject niet in je agenda? Wij bieden een 4-jarig 
traject van ongeveer 45 studiepunten per fase: in 
afstandsonderwijs met één vaste contactdag per 
week. Op maandag kom je naar de campus voor 
theorie- en praktijklessen en krijg je uitleg over je 
zelfstudiepakketten. Daarmee ga je thuis aan de slag. 
Hiervoor reken je 1,5 dag per week. Voor de start van 
de opleiding voorzien we een intakegesprek.

Al vanaf het eerste jaar krijg je verloskundige vakken 
en oefen je in ons nieuwe simulatiecentrum. Vanaf 
het tweede jaar start je met de stages. Hiervoor moet 
je elk jaar minimaal 6 weken in 1 periode kunnen 
vrijmaken. Vanaf het derde jaar ga je zelf aan de slag 
met bevallingen. 

Contact
Irina Coomans
Trajectcoördinator
+ 32 (0)14 80 61 01
irina.coomans@thomasmore.be

JAAROPBOUW FASE 1
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 OP KOT 

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

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

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

 WAT SCHAFT DE POT? 

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

 ONDERWEG 

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

 CULTUUR & CO 

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

Studentenvoorzieningen

 GOED IN JE VEL 

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

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

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

 ACTIE & ONTSPANNING 

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

 STRAK PLAN! 

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

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

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

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

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

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

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

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

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

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN- 
 VOORZIENINGEN 

 START HIER! 

STUDIEGELD 2020-2021  
(per fase - 60 studiepunten)

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

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

Beursstudenten: € 111,9  
(vast bedrag)

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

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

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

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

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

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

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

 thomasmore.be/pioniers

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

BACHELOROPLEIDINGEN

Office Management
 afstudeerrichting  

 Health Care Management 
 Geel
 thomasmore.be/ba-hcm

Office Management
 keuzetraject  

 Human Resources
 Mechelen
 thomasmore.be/ba-hr

Sport en Bewegen
 Turnhout
 thomasmore.be/ba-sb

GRADUAATSOPLEIDINGEN | NIEUW

HR-Support
 Antwerpen - Mechelen* - Geel
 thomasmore.be/gr-hrs

Maatschappelijk Werk
 Antwerpen - Geel - Turnhout
 thomasmore.be/gr-mw

Orthopedagogische 
Begeleiding*

 Antwerpen - Geel - Lier
 thomasmore.be/gr-opg

Verpleegkunde (HBO5)
 Duffel - Lier - Turnhout
 thomasmore.be/gr-vpk

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

AR Commerciële Communicatie:

KT - Branding en Advertising •

KT - Digital Media Manager •

AR Event, Concept en Organisatie •

AR Public Relations en Voorlichting:

KT - Public Relations •

KT - Woordvoerder •

Informatiemanagement en Multimedia M

KT Interactive Multimedia Design •

Journalistiek M

Media en Entertainment Business M

STUDY IN ENGLISH  
Information Management and Multimedia M

KT International Digital Product Architect •

International Communication and Media M

International Journalism M

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject

 ONTDEK 
           AL ONZE 
   BACHELORS 

Media &
Communication
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Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR Audiologie •

AR Logopedie •

Orthopedie G

Sociaal Werk G

AR Maatschappelijk Werk •

AR Maatschappelijke 
 Advisering

•

AR Personeelswerk •

AR Sociaal-Cultureel Werk •

Toegepaste  Psychologie A

AR Arbeids- en  
Organisatiepsychologie

•

AR Klinische Psychologie •

AR Schoolpsychologie 
en Pedagogische 
 Psychologie

•

Verpleegkunde L M T

Voedings- en  Dieetkunde G

Vroedkunde L T

People &
Health
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Autotechnologie DN

Elektromechanica DN G

AR Automatisering •

AR Elektromechanica •

AR Klimatisering • •

AR Onderhoudstechnologie • •

AR Procesautomatisering •

Elektronica-ICT DN G

AR Elektronica:
KT - Embedded Hardware •

KT - Embedded Software •

KT - Internet of Things •

AR ICT:
KT - Application Development •

KT - Applied Artificial Intelligence •

KT - Cloud and Cyber Security •

KT - Security, Systems and Services •

KT Digital Innovation •

Energietechnologie G

Informatiemanagement en 
 Multimedia

M

KT Data Analytics •

KT Information and Cyber Security •

Ontwerp- en 
 Productietechnologie

DN

KT Design Track •

KT Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

KT Application Development •

KT Artificial Intelligence •

KT Digital Innovation •

STUDY IN ENGLISH  
Applied Computer Science G

Automotive Technology | NEW DN

Electronics-ICT DN

AR Electronics •

AR ICT •

Information Management and 
Multimedia

M

KT Data Science, Protection and 
Security

•

Tech & IT

 G
E

E
L

Agro- en Biotechnologie G

AR Biotechnologie •

AR Dierenzorg •

AR Landbouw:
KT - Landbouw •

KT - Landbouwmechanisatie •

AR Tuinbouw •

AR Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G
AR Farmaceutische en Biologische 

 Laboratoriumtechnologie
•

AR Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

AR Biochemie •

AR Chemie •

AR Procestechnologie •

Life Sciences
& Chemistry
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Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

Education
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Bedrijfsmanagement G M T

AR Accountancy-Fiscaliteit • •

AR Financie- en Verzekeringswezen • •

AR Internationaal Ondernemen •

AR Logistiek Management: •

KT - Logistiek Management •

KT - Supply Chain Management •

AR Marketing: • •

KT - Sportmarketing | NIEUW •

KT - Store Management | NIEUW •

AR Rechtspraktijk •

AR Sport- en Cultuurmanagement •

AR Winkel- en Retailmanagement •

KT Automotive Management •

KT Business en Management •

KT Business en Ondernemen •

KT Immobiliën en Verzekeringen | 
NIEUW

• •

Office Management G M
AR Business and Languages:

KT - Events4Business •

KT - Human Resources •

KT - Talen en Communicatie •

AR
Business Translation and 
 Interpreting

•

AR Health Care Management •

AR Intercultural Relations 
 Management

•

KT Communicatie en Creatie •

KT Events en Creatie •

Toerisme en 
 Recreatiemanagement

M

STUDY IN ENGLISH  
Business Management M

AR International Business and Trade •

KT Business4Events •

International Tourism and  Leisure M

Business 
& Tourism

 T
U

R
N

H
O

U
T

Bedrijfsmanagement T

AR Sport- en Cultuurmanagement •

Leraar Secundair Onderwijs T
KT Leraar Lichamelijke Opvoeding- 

Bewegingsrecreatie
•

Sport en Bewegen T

Sport

 G
E
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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.


