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

2020 - 2021



Het opleidingsaanbod en de specifieke programma’s in deze brochure zijn gebaseerd op de gegevens zoals die  bekend waren bij het ter perse gaan (12/12/2019). 
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op www.thomasmore.be voor de laatste stand van zaken.
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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 al 
de perfecte voorbereiding op zak.

MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK

Een professionele bachelor is heel praktijkgericht, 
maar biedt je wel een  stevige theoretische basis. Het 
beste van twee  werelden dus. Je combineert weten
schappelijke  inzichten met praktische opdrachten. 
Vanaf dag één werk je aan projecten en oefen je in 
moderne labo’s, ateliers, skillslabs en simulatiecentra. 
Bovendien staat er een flinke dosis stage op het 
programma. 

EEN VEELZIJDIGE TOEKOMST

Met een professionele bachelor op zak liggen alle 
opties open. Je kunt meteen aan de slag óf je studeert 
verder, bijvoorbeeld voor een tweede bachelor (via een 
verkort traject) of voor een master (via een schakel
programma).

INTENSIEVE BEGELEIDING

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt alles aan 
om jouw slaag kansen te maximaliseren.

• Je docenten zijn specialisten uit de beroeps praktijk. 
• Je traject en studiebegeleiders stippelen samen 

met jou een parcours uit op maat van jouw talenten 
en ambities.

• Onze dienst studentenvoorzieningen haalt alles uit 
de kast om je studie en je leven op de campus zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

THUIS IN DE WERELD

We stimuleren je om je grenzen te verleggen via een 
buitenlandse studie of stage. Dat verruimt je blik 
op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen en 
verbetert je talenkennis. Een fantastische ervaring én 
een extra troef op je cv!

VINGER AAN DE POLS

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

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

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

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

Je deelt de campus met 1.716 studenten.

 CAMPUS IN BEWEGING 
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Welkom in Turnhout

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, onderwijs, business en 
technologie. 

Met een prachtige sporthal, glanzende skillslabs, stijlvolle  
auditoria, een hightech beweegstudio en een polyvalente zaal 
zit je goed voor een opleiding op maat van jouw ambities!

BASECAMP, 
EEN WARM WELKOM

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

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

 JE START HET ACADEMIEJAAR 
 IN FESTIVALSTIJL! 

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

 fb.com/weareturnhout

STAR-TRACK
STUDY IN ENGLISH

Zin in een intensief taalbad, een unieke 
ervaring én een extra troef op je cv? 

In fase 3 kun je op je eigen campus een 
volledig semester in het Engels volgen. 

Wil je meer weten over deze ‘Specialist 
Track for Ambitious Rookies’? 

Check it out op 
www.thomasmore.be/star.
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SPORT IS BOOMING BUSINESS

Sport is je ding en je bent benieuwd naar het reilen en 
zeilen achter de schermen. Hoe leid je het sportbeleid van 
een  organisatie in goede banen? Hoe zet je een sportevent 
op  poten? Hoe geef je zakelijk advies aan atleten en hun 
 entourage?

Jij hebt een sterke interesse in de media en je volgt de sport
actualiteit op de voet. Je wil graag unieke manifestaties en 
evenementen organiseren en je wordt enthousiast van coachen 
en leidinggeven. Je hebt een sterk doorzettingsvermogen, je 
bent flexibel en je smijt je voor 100%. 

Is dit profiel jou op het lijf geschreven? Dan zit je goed met 
de afstudeerrichting Sport en Cultuur management! Je bouwt 
kennis van bedrijfsmanagement op én je wordt specialist in de 
sportsector.

Als toekomstig sportmanager word je drievoudig  specialist:  
in sport, events en management. In de  opleiding maak je  
zowel kennis met recreatieve  organisaties als met 
topsportorganisaties.

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement    afstudeerrichting

Sport- en 
 Cultuurmanagement

Bachelor Bedrijfsmanagement 
Afstudeerrichting

Sport- en Cultuurmanagement

 Turnhout
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Je wil van sport en recreatie je beroep maken, je 
skills uitspelen in management en events. 

Sport staat bovenaan je prioriteitenlijstje. Je bent gewonnen 
voor een uitdagende job die flexibiliteit en doorzettings
vermogen vergt. Het liefst werk je je in het zweet bij een 
sportclub of piek je in de event en vrijetijdssector. Succesvolle 
events in elkaar boksen, daarvoor ga je tot het uiterste. High 
five, de afstudeerrichting Sport en Cultuurmanagement is je 
op het lijf geschreven. Op ‘campus in beweging’ Turnhout kun 
je de opleiding volgen in dagonderwijs of 100% op afstand.

On your marks! In fase 1 loodsen gemotiveerde docenten  
je door de wereld van bedrijfsmanagement en tillen ze je 
economische kennis naar een hoger niveau. Je fietst door de 
geschiedenis van de sport en houdt halt bij (inter)nationale 
sportfederaties. 

In fase twee steek je een tandje bij. Je ontdekt hoe je sponsor
strategieën uitwerkt en hoe je geslaagde events op touw 
zet. En na een flinke dosis mediatraining ken je het (pers)vak 
vanbinnen en vanbuiten. In de laatste fase loop je een stage 
van 11 weken en scoor je bonuspunten met je eigen startup.

Eens afgestudeerd, schop je het mijlenver als sportmanager, 
zowel in de sport als bedrijfswereld. Liever specialiseren? 
Via een verkort traject behaal je een tweede bachelor in 
Bedrijfsmanagement, Sport en Bewegen of Leraar Lichamelijke 
OpvoedingBewegingsrecreatie!

Contact
Hanneke Scheelen
Opleidingscoördinator 
+ 32 (0)14 80 61 01
hanneke.scheelen@thomasmore.be#weareturnhout

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

Sport- en Cultuurmanagement

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/baspcm
of naar thomasmore.be/baspcmao (afstandsonderwijs)

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 – 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout   thomasmore.be/turnhout

• manager in een eventbureau
• medewerker bij sportclubs en federaties
• medewerker bij een gemeentelijke of  

stedelijke sportdienst
• medewerker bij een vrijetijdsorganisatie
• manager bij een sportmarketingbureau
• zelfstandig sportmanager

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN ALS:

SPORT IS BOOMING BUSINESS

Toegegeven, sport is een wereldje apart met z’n 
eigen wetten en regels. De sector hunkert naar 
sportieve professionals die zowel algemene kennis 
als specifieke knowhow kunnen voorleggen. Als 
sportmanager ben je een kei in sport, event én 
management die op de hoogte is van nieuwe 
trends en sociale media. Een unieke combinatie 
die  zeker vandaag  bijzonder in trek is.    

SPECIALIST IN DRIE DOMEINEN
WORK HARD, PLAY HARD

Kun je niet blijven stilzitten? Dat treft! We 
houden je voortdurend in beweging met stages 
bij  klinkende namen uit de sportsector. Ook 
de  projecten volgen elkaar in sneltempo op. 
 Organiseer een event met een externe partner, 
draai een jaar mee in een bestaand organisatieteam 
of lanceer je eigen startup. Tussendoor lassen 
deskundige gastsprekers een timeout in om hun 
tips en tricks met jou te delen.  

OOK IN AFSTANDSONDERWIJS!

 Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement
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lesvrij blok- en examenperiode tweede zitintroductieweek
ACADEMIEJAAR DAGONDERWIJS 
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

EVENT- EN PROJECTMANAGEMENT 9 12 9
Practice enterprise starter 3
Eventmanagement 3
Crashcourse ondernemerschap starter 3
Sport in de praktijk 3
Crashcourse ondernemerschap gevorderd 3
Practice enterprise gevorderd pakket 1 van 2 3
Practice enterprise gevorderd pakket 2 van 2 3
Crashcourse ondernemerschap expert 3
Practice enterprise expert 6
BUSINESS MANAGEMENT 37 13 19
Business management introductie 6
Inleiding boekhouden 3
ICT en new digital skills 4
Economisch beleid 5
Financieel beleid 3
Recht en ondernemen 3
Financieel management 3
Strategisch management 3
Practice enterprise expert startup 3
Zakelijke communicatie Engels 6 5 2
Zakelijke communicatie Frans 7 5 2
RZL 3
KEUZEPAKKET 6

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

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

SPORTCAMPUS MET  
OLYMPISCHE ALLURES
Eerlijk is eerlijk! De 
campus in Turnhout ademt 
sport en lijkt zo uit de toe
komst geplukt. Denk aan 
een fenomenale sporthal, 
een hightech beweeg
studio en een polyvalente 
zaal met parketvloeren 
en spiegelwand. Wie een 
frisse neus wilt halen, komt 
meteen terecht in een 
groene oase van rust en 
kan zelfs water spotten. 
Hier moet je gewoon even 
de benen strekken!

TEAMWORK
• Club Brugge
• KV Oostende
• LottoSoudal
• Lilse Bergen
• Sportpaleis

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

SPORTMANAGEMENT 14 35 29
De organisatie van sport in Vlaanderen 3
Sport in de wereld 3
Introductie sportmanagement 5
Grafisch design 3
Waarderend coachen 3
Vrije tijd en cultuur 3
Sportbeleid 3
Sportsponsoring en subsidies 4
Sportcoaching 3
De sportclub 3
Mediamanagement 3
Digitale media 3
Sport en accommodatiemanagement 3
Sportrecht 3
Vrije tijd en cultuurmanagement 3
Salesmanagement in de sport 3
Stage 10 17

 FASE 1 2 3

Is een carrière als manager in de sport-, event- of 
vrijetijdssector jou op het lijf geschreven? Maar kun 
je je job als topsporter, coach of wat dan ook (en 
een gezin misschien) onmogelijk combineren met 
een voltijdse dagopleiding?

Goed nieuws! Voortaan kun je de afstudeerrichting 
Sport en Cultuurmanagement ook 100% online 
volgen. Geen verplaatsingen voor lessen, werk
plekleren of examens. Wel een flexibel studietraject op 
afstand, aangepast aan jouw agenda en skills.
De inhoud van het online traject is identiek aan die 
van de reguliere opleiding en telt drie fases, die je 
zelf kunt spreiden over meer dan 3 jaar. Tijdens je 
studies zorgt een ervaren opleidingscoördinator voor 
individuele begeleiding, opvolging en duidelijke 
communicatie. Vragen of twijfels over de leerstof? 
Dan kun je de vakdocent altijd skypen. Aan het einde 
van de rit heb je een volwaardig en erkend bachelor
diploma, waarmee je er meteen kunt invliegen.  
Dus barst je van ambitie? Ben je een organisatietalent? 
En deins je niet terug voor een uitdaging meer of 
minder? Dan heb je alle kwaliteiten in huis om de finish 
te halen! Go for it!

 Sport- en Cultuurmanagement 
 in afstandsonderwijs 
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JIJ WIL JE PASSIE VOOR EN 
JE KENNIS VAN DE SPORT 
DOORGEVEN

Dit is jouw ding: samen bewegen met je klas of met je club. 
Jongeren opvoeden door sport, spel en beweging. Jongeren 
begeleiden tijdens avontuurlijke buitensportactiviteiten. Je 
bent een sportheld voor je gasten, met verstand van zaken, 
technisch een kei, met een didactisch brein en een hart voor het 
onderwijs.

Je wordt leraar lichamelijke opvoeding met onderwijsbevoegd
heid in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Jij kunt 
groepen kinderen en jongeren  van kleuter tot adolescent  in 
beweging krijgen en houden. Jij verkent met je leerlingen het 
grote sportaanbod, van handbal tot voetbal, van bewegen op 
muziek tot free running, van zwemmen tot atletiek.

Als expert in de sportieve vrijetijdsbesteding, erkend door 
de Vlaamse trainersschool en Sport Vlaanderen, vind je ook 
makkelijk je weg als monitor of sport instructeur. Na fase 1 
ben je al initiator van de VTS en kun je starten in Trainer B. Je 
bent bovendien getraind om allerlei sportieve evenementen te 
organiseren en te promoten.

Educatieve bachelor Leraar Secundair Onderwijs > keuzetraject

Leraar Lichamelijke Opvoeding- 
Bewegingsrecreatie

Bachelor Leraar Secundair Onderwijs 
Keuzetraject

Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie

 Turnhout
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KIES ZELF JE TRAJECT

Elke fervente sporter heeft zo zijn favoriete 
 activiteiten. In fase twee ga je voluit voor je 
 interesses. Hou je van fitness en lesgeven voor een 
groep? Sla de weg in van indoor. Zwicht je voor 
avontuurlijke sporten als kajak en muurklimmen? 
Specialiseer je dan in outdoor en event. Of mis
schien schuilt er wel een individueel sportief talent 
in jou? Grijp je kans en word trainer in jouw sport.

Je wilt kinderen en jongeren coachen, hen in 
beweging zetten en inspireren met sport. 

Gebeten door sport én onderwijs? Dat klinkt als een under
statement! Je streeft naar een veelzijdige job, waar je al 
je energie en creativiteit in kwijt kunt. Een carrière in het 
onderwijs of de vrijetijdssector, daar teken je voor. Zolang je 
maar mensen in beweging kunt brengen. In looppas naar de 
opleiding Leraar Lichamelijke OpvoedingBewegingsrecreatie. 

Je bent helemaal klaar voor een driejarig traject op dé 
sportcampus in Turnhout. Gedreven docenten leggen je de 
spelregels uit van pedagogie en didactiek en delen hun visie 
over lesgeven. Aan beweging geen gebrek. Wekelijks doe 
je zo’n negen uur aan sport en ervaar je lesgeven in al zijn 
facetten tijdens een stage, werkplekleren en microteaching. 

In fase twee ligt de nadruk op lesgeven aan tieners en jong
volwassenen. Je kiest voor een specialisatie in indoor, outdoor 
en event of individueel sportief talent. Je weg uitgestippeld? 
Dan toets je je kennis voortdurend aan concrete situaties. 

In de derde fase neem je inhoudelijk de fakkel over. Je pikt 
je favoriete doelgroep uit en verdiept je verder in je gekozen 
specialisatie. De helft van het jaar ben je te vinden op stage, 
waar je verder bouwt aan je competenties als leerkracht. 

Diploma in handen? Dan zwaaien alle deuren voor je open, 
zowel in het onderwijs als in de vrijetijdssector. Aan jou om  
het waar te maken!

Contact
Suzanne Van Praet
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 06 01
suzanne.vanpraet@thomasmore.be #weareturnhout

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

Leraar Lichamelijke Opvoeding–Bewegingsrecreatie

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

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 – 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout   thomasmore.be/turnhout

• sportleraar in het 
kleuter, lager of 
secundair onderwijs

• begeleider van 
groepslessen in 
sportacademies of 
fitnesscentra

• animator in de 

 toeristische sector of 
bij eventbureaus

• manager, functionaris 
of promotor in de 
vrijetijdssector 

• medewerker in 
inspanningslabo’s

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN ALS:

STIPPEL JE EIGEN PARCOURS UIT
WORK, WORK, WORK

Je traject barst van de praktijkervaring! Van bij 
de start sta je één dag per week midden in het 
werkveld en rijg je de stages aan elkaar. Uiteraard 
zorgen wij voor leerrijke extraatjes zoals  indoor 
discovery days, avonturensportstage, ski en 
watersportstages. Of al gehoord van het project 
Hippie Heppie, waarbij lagereschoolkinderen naar 
de campus afzakken voor bruisende bewegingsacti
viteiten? En dat allemaal onder jouw leiding en die 
van je medestudenten.

 Bachelor Leraar Secundair Onderwijs › keuzetraject Leraar Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie

14



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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

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

SPORTCAMPUS VAN  
DE TOEKOMST
Bloei jij helemaal open in een sportieve setting? Ideaal! De 
campus in Turnhout is een sportjuweeltje met indrukwek
kende sporthal, hightech beweegstudio en polyvalente 
zaal. Zoek je liever de buitenlucht op? Leef je naar harten
lust uit in de groene oase van rust. Hier kun je op en top 
jezelf zijn. 

#BEWEGEN5VOOR12
Hoog tijd om te bewegen! Zes scholen uit Turnhout deden 
mee aan #bewegen5voor12, een actie om kinderen aan 
het dansen te krijgen. Onze studenten loodsten alles in 
goede banen en shaketen mee met zo’n 1.500 leerlingen.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING 9 12 9
Pedagogischdidactische vorming 6 9
Focus op interactie 3 3
Brede kijk op leren 3
Focus op zorg 3
Oriëntatie op het beroep 3
ONDERWIJSVAKKEN: LICHAMELIJKE 
OPVOEDING 16 13 8

Didactiek LO 3
Anatomie 3
Sport 10 10 5

Inspanningsfysiologie 3

Doelgroepwerking LO 3
ONDERWIJSVAKKEN: 
BEWEGINGSRECREATIE 16 13 8

Didactiek BR 3
Organisatie van sport in Vlaanderen 3
Sport + en sport X 5 5
Maatschappij: domein sport 3
Sport optie / specialisatie 7 8

optie indoor 

optie outdoor en event 

optie individueel sportief talent

Doelgroepwerking BR 3
INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSTRAJECT 9 6 3
Onderwijslabo 9 6
RZL 3
INTEGRATIE 10 16 26
Praktijklabo starter 3
Praktijklabo gevorderd 4
Praktijklabo expert 6
Stage LO / BR 7 12 20
KEUZE-OPLEIDINGSONDERDELEN 6
Verdiepingsvakken in Sport en Cultuur
management of Sport en Bewegen

6

Vrije keuze 6
Hoger redderdiploma 3

HELLO WORLD
Letterlijk je grenzen verleggen? Dat is zeker een optie! 
Wij sturen je naar alle uithoeken van de wereld als je de 
reismicrobe te pakken hebt. Je leert je eigen boontjes 
doppen, verbetert je talen en spijkert je internationale 
vakkennis bij. Alweer een extra troef op je cv.

STUDY MORE?
• Verkorte trajecten naar Sport en Bewegen, en  

Sport en Cultuurmanagement.
• Verkort traject naar Leraar Lager of Kleuteronderwijs: 

extra onderwijsbevoegdheid in 1 jaar!
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JIJ ZET MENSEN IN BEWEGING

Vind jij een gezonde levensstijl essentieel voor onze samenle
ving en wil je graag een rol spelen in de preventieve gezond
heidszorg? Deze opleiding maakt van jou een bewegings 
deskundige die van alle markten thuis is!

Als trainercoach bied je professionele bewegingsbegeleiding 
op maat aan. Je organiseert activiteiten die zoveel mogelijk 
mensen stimuleren om te bewegen. Je aanpak is gebaseerd op 
lifestyle coaching, bewegingswetenschappen en technologie.

Je kunt in een organisatie een kwaliteitsvol sport en 
bewegings beleid uitstippelen. Je volgt recente wetenschap
pelijke bevindingen op en past ze toe op een innovatieve 
manier. 

Kortom, je zet mensen in beweging en dat is in onze zittende en 
vergrijzende maatschappij een topjob!

Professionele bachelor

Sport en Bewegen

Bachelor

Sport en Bewegen

 Turnhout

 Missie 

Het is onze ambitie bij te dragen 
aan een vitale samenleving

De missie van onze opleiding is kort en krachtig:

De bewegingsdeskundige krijgt en houdt iedereen 
in beweging naar een actieve, gezonde levensstijl!
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Je wilt sport toegankelijk maken voor iedereen, 
mensen motiveren om op een gezonde manier 
te bewegen. 

Sport staat bij jou met stip bovenaan. Bureauwerk? Daar pas 
je voor. Je loopt warm voor een uitdagende job met veel 
actie. In een bewegingspraktijk of sportfederatie vind je snel 
je draai. Een gezonde levensstijl promoten en mensen op de 
been krijgen, daar wil je 100% voor gaan. Met de opleiding 
Sport en Bewegen ligt die droomjob binnen handbereik. 

Ready, set, go! Je vliegt uit de startblokken voor een uniek 
driejarig traject op dé sportcampus in Turnhout. Gedreven 
docenten zetten je in gang met algemene vakken als inspan
ningsfysiologie en gezondheid in Vlaanderen. Je maakt kennis 
met tal van sporten en bewegingsvormen voor verschillende 
doelgroepen. In de tweede fase schakel je een versnelling 
hoger en stippel je een training op maat uit met aandacht 
voor gezonde voeding en speciale noden. Ook je coaching
skills worden stevig gedrild. Elke keer toets je theorie aan 
praktijk in Practice Enterprise, waar projecten van sportieve 
opdrachtgevers op jou liggen te wachten. In de laatste fase 
bepaal je zelf de spelregels met verdiepingstrajecten en blink 
je uit tijdens je stage. 

De finish gehaald? Als bewegingscoach heb je de job van de 
toekomst te pakken. Sportclubs, ziekenhuizen en gezondheids
centra, allemaal staan ze te springen om jou in huis te halen. 
Liever op eigen benen staan? Krijg loon naar werk als bewe
gingsdeskundige in een sportclub of federatie, een bedrijf of 
in een eigen gezondheidspraktijk. Veelzijdigheid alom!

Contact
Joeri Verellen
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 03 22
joeri.verellen@thomasmore.be #weareturnhout

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

Sport en Bewegen

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

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 – 2300 Turnhout

 fb.com/weareturnhout   thomasmore.be/turnhout

• bewegingsdeskundige 
in preventieve  
gezondheidsteams

• beleidsmedewerker in 
gemeenten en bedrijven

• trainer in sportclubs  
of federaties

• expert in Gsport en 
inclusief sporten

• zelfstandig lifestyle 
coach

• zaakvoerder van een 
sportclub

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN ALS:

HYPERMODERNE SPORTCAMPUS

Krijg je een instant boost van een ultrasportieve 
setting? Wij ook! Campus Turnhout ademt gewoon 
beweging: de gloednieuwe sporthal, de superslimme 
beweegstudio en het FITTlab. Dé place to be voor 
toekomstige toptalenten in de gezondheidssector. 

SPORT IS BOOMING BUSINESS JUST DO IT!

Je weet het als geen ander … Stilzitten is het nieuwe 
roken. Daarom droppen we jou voortdurend in het 
werkveld. In fase één beweeg je met diverse doel
groepen in je favoriete sportclub tijdens een werk
veldoriëntatie. En je zet je eerste stappen richting 
een trainersdiploma van een sport naar keuze. In fase 
twee loop je een exploratiestage. Je stippelt een 
gezondheidsplan uit en begeleidt cliënten, teams en 
zelfs bedrijven naar een fitte levensstijl. In de laatste 
fase treed je op als allround bewegingscoach tijdens 
een eindstage. Tussendoor testen we je doorzettings
vermogen met projecten in Practice Enterprise, waar 
je meewerkt aan de sportinnovaties van morgen.

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

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

 fb.com/Sport.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wesportmore

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

WELCOME ON BOARD
Studeren of stage lopen in het buiten
land? Strak plan! Wij matchen je aan 
de  bestemming en werkervaring van je 
dromen.

TEAMWORK

To Walk Again 
Sporta

AZ Turnhout 
Rode Antraciet 

CM 
185 Coaching Center

Stad Turnhout
Nike 

Janssen Pharmaceutica 
Cartamundi 

Sportimonium 
11.11.11

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEZONDHEIDSDESKUNDIGE 16 13 6
Gezondheid in Vlaanderen 4
Voedings en bewegingsleer 3
Anatomie 5
Psychologie van de bewegende mens 4
Gezondheidsbevordering 5
Gezonde voeding en sportvoeding 5
Beweging bij senioren en personen met  
chronische aandoeningen

3

Bewegen op de werkvloer  ergonomie 3
Gezondheidslab 3
TRAINER 24 14 6
Sport ervaren en analyseren 4
Didactiek en veilig sporten 3
Sport en bewegen in Vlaanderen 6
Inspanningsfysiologie 4
Sport en bewegen instrueren 4
Omgaan met Gsporters 3
Trainingsleer 6
Testen van fysieke fitheid 5
Sportbiomechanica 3
RZL 3
Sport en bewegen initiëren 3

HELLO WORLD
In het derde jaar krijg je de kans om 
internationaal te gaan. Onze partner
instellingen in onder andere Finland, 
IJsland en Canada verwelkomen je 
met een uitdagend programma en een 
ervaring die je nooit zal vergeten.

BE CHALLENGED!

Hou je ervan om 
uitgedaagd te worden? 
Wil je meer uit je studie 
en jezelf halen? Ben je 
kritisch ingesteld, creatief 
en  ondernemend? Wil je samen met 
studenten uit andere  opleidingen reallife 
opdrachten  aanpakken? Meet ICE Cube!

Visit us @ICE Cube
 fb.com/ICEcube.ThomasMoreBE

COACH 6 6 4
Waarderend coachen 6
Uitdagend coachen 6
Sport en gezondheidscoaching 4
KOPPELVAKKEN 8 3
Beweging screenen en begeleiden 8
Inspanningslab 3
INTEGRATIE 14 19 29
Basecamp 5
Werkveldoriëntatie 3
Practice enterprise  starter 6
Exploratiestage 10
Practice enterprise  gevorderde 9
Eindstage 17
Practice enterprise  expert 12
VERDIEPING 9
Inclusief sporten 9
Voedings en dieetkunde 9
Educatie en instructie 9
Sportmanagement 9
VRIJE STUDIERUIMTE 3
TOTAAL 60 60 60

 FASE 1 2 3
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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

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

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

 ACTIE & ONTSPANNING 

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

 STRAK PLAN! 

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

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

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

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

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

 thomasmore.be/stuvo    stuvo.turnhout@thomasmore.be

 GOED IN JE VEL 

Een klein dipje of groot stresske? Lucht je hart 
tijdens een goeie babbel, volg een van onze 
trainingen of schuif aan tafel bij onze infosessies. 
Ons team staat in alle discretie voor je klaar!
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Studiekeuze gemaakt? 
Check!
 Wil je op kot of toch liever met de trein? 
 En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

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

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

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

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN- 
 VOORZIENINGEN 

 START HIER! 

STUDIEGELD 2020-2021  
(per fase - 60 studiepunten)

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

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

Beursstudenten: € 111,9  
(vast bedrag)

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

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

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

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

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

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

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

 thomasmore.be/pioniers

 ALS JE DE EERSTE 
 STUDENT IN JE 
 FAMILIE BENT! 
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Communicatiemanagement M

AR Commerciële Communicatie:

KT  Branding en Advertising •

KT  Digital Media Manager •

AR Event, Concept en Organisatie •

AR Public Relations en Voorlichting:

KT  Public Relations •

KT  Woordvoerder •

Informatiemanagement en Multimedia M

KT Interactive Multimedia Design •

Journalistiek M

Media en Entertainment Business M

STUDY IN ENGLISH  
Information Management and Multimedia M

KT International Digital Product Architect •

International Communication and Media M

International Journalism M

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject

 ONTDEK 
           AL ONZE 
   BACHELORS 

Media &
Communication
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Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR Audiologie •

AR Logopedie •

Orthopedie G

Sociaal Werk G

AR Maatschappelijk Werk •

AR Maatschappelijke 
 Advisering

•

AR Personeelswerk •

AR SociaalCultureel Werk •

Toegepaste  Psychologie A

AR Arbeids en  
Organisatiepsychologie

•

AR Klinische Psychologie •

AR Schoolpsychologie 
en Pedagogische 
 Psychologie

•

Verpleegkunde L M T

Voedings- en  Dieetkunde G

Vroedkunde L T

People &
Health
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Autotechnologie DN

Elektromechanica DN G

AR Automatisering •

AR Elektromechanica •

AR Klimatisering • •

AR Onderhoudstechnologie • •

AR Procesautomatisering •

Elektronica-ICT DN G

AR Elektronica:
KT  Embedded Hardware •

KT  Embedded Software •

KT  Internet of Things •

AR ICT:
KT  Application Development •

KT  Applied Artificial Intelligence •

KT  Cloud and Cyber Security •

KT  Security, Systems and Services •

KT Digital Innovation •

Energietechnologie G

Informatiemanagement en 
 Multimedia

M

KT Data Analytics •

KT Information and Cyber Security •

Ontwerp- en 
 Productietechnologie

DN

KT Design Track •

KT Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

KT Application Development •

KT Artificial Intelligence •

KT Digital Innovation •

STUDY IN ENGLISH  
Applied Computer Science G

Automotive Technology | NEW DN

Electronics-ICT DN

AR Electronics •

AR ICT •

Information Management and 
Multimedia

M

KT Data Science, Protection and 
Security

•

Tech & IT
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E

E
L

Agro- en Biotechnologie G

AR Biotechnologie •

AR Dierenzorg •

AR Landbouw:
KT  Landbouw •

KT  Landbouwmechanisatie •

AR Tuinbouw •

AR Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G
AR Farmaceutische en Biologische 

 Laboratoriumtechnologie
•

AR Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

AR Biochemie •

AR Chemie •

AR Procestechnologie •

Life Sciences
& Chemistry
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Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

Education
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Bedrijfsmanagement G M T

AR AccountancyFiscaliteit • •

AR Financie en Verzekeringswezen • •

AR Internationaal Ondernemen •

AR Logistiek Management: •

KT  Logistiek Management •

KT  Supply Chain Management •

AR Marketing: • •

KT  Sportmarketing | NIEUW •

KT  Store Management | NIEUW •

AR Rechtspraktijk •

AR Sport en Cultuurmanagement •

AR Winkel en Retailmanagement •

KT Automotive Management •

KT Business en Management •

KT Business en Ondernemen •

KT Immobiliën en Verzekeringen | 
NIEUW

• •

Office Management G M
AR Business and Languages:

KT  Events4Business •

KT  Human Resources •

KT  Talen en Communicatie •

AR
Business Translation and 
 Interpreting

•

AR Health Care Management •

AR Intercultural Relations 
 Management

•

KT Communicatie en Creatie •

KT Events en Creatie •

Toerisme en 
 Recreatiemanagement

M

STUDY IN ENGLISH  
Business Management M

AR International Business and Trade •

KT Business4Events •

International Tourism and  Leisure M

Business 
& Tourism

 T
U
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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
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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/infoavondouders.

 Opencampusdagen 
 

Vier keer per jaar gooien we de deuren wagen wijd 
open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ... Onze docenten 
én  studenten staan klaar voor een babbel, demo of 
 rondleiding. Vraag maar raak en ontdek de opleiding  
die bij jou past.

• za. 14 maart 2020, 10  16 uur
• za. 25 april 2020, 10  14 uur
• za. 27 juni 2020, 10  14 uur (start inschrijvingen)
• wo. 2 september 2020, 18  21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen.

KOM JE 
INFORMEREN

Sta je te popelen om verder te studeren en heb je zin in 
een extra uitdaging? Neem alvast een vak voorsprong 
via ons  Junior University College  en volg een 
semester lang les op woensdagnamiddag. Zo kun je  
nu al een vrijstelling behalen in het hoger onderwijs.  
Check it out op thomasmore.be/juc.

 Openlesdagen 
 

Proeven van the real stuff? Het hele jaar door 
 organiseren onze opleidingen open lessen en 
meeloopstages. Zet je erbij en volg een echte les  
of  practicum! Je vindt het volledige aanbod op  
thomasmore.be/openles.

KOM HET 
UITPROBEREN

Wil je tijdens de krokusvakantie (24 - 28 februari) 
een voorsmaakje van  verschillende opleidingen? Kom 
dan een of meerdere lessen volgen tijdens onze  
 Openlesweek XL  Het is de ideale manier om ons 
aanbod te ontdekken en te vergelijken! Save the date 
en schrijf je in via thomasmore.be/xl.


