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

Tech & IT

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

BACHELORS PER LOCATIE

Campus De Nayer

Autotechnologie  ___________  10

Automotive  
Technology  ___________________  74

Elektromechanica  __________  14

Elektronica-ICT  ______________  30

Electronics-ICT  ______________  76

Ontwerp- en 
Productietechnologie  ____  58

Geel

Applied Computer  
Science  _________________________  72

Elektromechanica  __________  14

Elektronica-ICT  ______________  30

Energietechnologie  _______  48

Toegepaste  
Informatica  ____________________  62

Mechelen

Informatiemanagement  
en Multimedia  _______________  52

Information Management 
and Multimedia  _____________  80

STUDY IN ENGLISH

Bachelor of Applied Computer Science  _______________________________  72

Bachelor of Automotive Technology  ____________________________________  74

Bachelor of Electronics-ICT  _________________________________________________  76

Bachelor of Information Management and Multimedia  _________  80
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De troeven van een  
professionele bachelor

Je studententijd is de mooiste tijd van je 
leven, hoor je vaak. Maar hoe beslis je  wat je 
gaat studeren? Dat hangt van een heleboel 
factoren af: je vooropleiding, je situatie, je 
talenten en ambities … 

Ben je eerder een doener dan een denker? Leer je vlotter 
in de praktijk? Ben je er niet zeker van of je al klaar bent 
voor de studiedruk van een unief? Ben je op je best als 
je intensief gecoacht wordt? Of bleek een academische 
bachelor toch iets te zwaar en zin je op een nieuwe start?

Allemaal prima redenen om voor een professionele 
bachelor te kiezen. De stap is minder groot dan die naar 
de unief en na drie jaar ben je klaar voor een uitdagende 
job. En wil je toch graag verder studeren? Dan heb je de 
perfecte voorbereiding op zak.

MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK

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

EEN VEELZIJDIGE TOEKOMST

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

INTENSIEVE BEGELEIDING

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

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

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

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

THUIS IN DE WERELD

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

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

VINGER AAN DE POLS

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

Campus De Nayer

 Sint-Katelijne-Waver
 thomasmore.be/denayer

 Autotechnologie
 Automotive Technology
 Elektromechanica
 Elektronica-ICT
 Electronics-ICT
 Ontwerp- en  

 Productietechnologie

Campus Geel

 Geel
  thomasmore.be/geel

 Applied Computer Science
 Elektromechanica
 Elektronica-ICT
 Energietechnologie
 Toegepaste Informatica

Campus De Vest

 Mechelen
  thomasmore.be/devest

 Informatiemanagement en  
 Multimedia

 Information Management  
 and Multimedia
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Campus De Nayer is de 
technologiecampus bij uitstek. 
Gelegen tussen Antwerpen en 
Brussel en vlakbij Mechelen. 
Naast de fiets-o-strade, op 
wandelafstand van het station en 
prima bereikbaar met de auto. Reken 
daar nog 12.000 vierkante meter 
hoogtechnologische laboratoria, een 
autotechnologisch centrum én een 
lascentrum bij. En je begrijpt waarom 
al dat jong technologiegeweld  
voor De Nayer kiest. 

CAMPUS DE NAYER

Je deelt de campus met 1.155 studenten.

Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
T + 32 (0)15 31 69 44
E info.denayer@thomasmore.be

 fb.com/wearedenayer 

BEREIKBAARHEID

Busje komt zo? Halte Goorboslei ligt op 140 meter 
van de campus. www.delijn.be

De volgende halte is: Campus De Nayer! Vanuit het 
station van Sint-Katelijne-Waver is het maar 600 
meter stappen tot bij de campus. Je lessenrooster 
sluit naadloos aan op de dienstregeling van de 
treinen. www.nmbs.be

Bij stuvo kun je een (elektrische fiets) huren. Vanop 
de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen 
zie je de oranje Thomas More vlaggen al waaien. 
Zonder file en met een frisse neus kom je aan in de 
les. Een nieuw snelheidsrecord neergezet? Geen 
paniek! Je kunt douchen op de campus. 

Er is een ruime campusparking met extra 
carpoolparking. thomasmore.carpool.be

LEEF JE UIT IN DE 
GLOEDNIEUWE MAKERSPACE

In onze gloednieuwe De Nayer 
Makerspace kun je zelf experimen-
teren, technologische hoogstandjes 
uitproberen, je eerste prototype 
bouwen of zelfs kleine volumes pro-
duceren. In dit maakatelier stellen 
we allerlei machines, materialen en 
gereedschappen ter beschikking. 
Denk maar aan 3D-printers, 
lasercutters en freesmachines: je 
vindt het er allemaal! 

 EXPERIMENTEER ER OP LOS 

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 CENTRAAL GELEGEN 
 TECHNOLOGIE- 

 CAMPUS 
Welkom op
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Je deelt de campus met 6.352 studenten.

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!

BEREIKBAARHEID

Bus 15b wacht je op aan station Geel. Vergissen is  
onmogelijk, want op de bus lees je ‘Thomas More’.  
10 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

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

 fb.com/wearegeel 

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!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 GROEN EN 
 STUDENT- 

 VRIENDELIJK 

Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 
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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 aan de Dijle 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,  
JE VINDT ME IN DE BOARDROOM

Jouw (internationale) carrière 
start al op de campus! Enter 
onze boardroom en proef van de 
echte businesswereld. Samen met je 
medestudenten uit België, Europa of 
de rest van de wereld werk je in een 
innovatieve omgeving aan projecten 
voor échte bedrijven. Zo stomen 
we je helemaal klaar voor een top 
carrière!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 BRUISENDE 
 BUSINESS 
 CAMPUS 

Welkom in
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Professionele bachelor

Autotechnologie

JIJ BENT BREED INZETBAAR, BINNEN 
OF BUITEN DE AUTOMOBIELSECTOR

Jij sleutelt in je vrije tijd wel eens  enthousiast aan de motor van 
een auto, kart of bromfiets. Je volgt de nieuwste technologische 
ontwikkelingen op de voet en het Autosalon is voor jou het 
hoogtepunt van het jaar!

Baan jezelf dan snel een weg naar ons Autotechnologisch 
Centrum. De automobielsector is  bijzonder breed en de vraag 
naar goede auto technologen klinkt steeds luider.

Technische voorkennis is niet vereist. De eerste fase van de 
opleiding is zo opgebouwd dat de ene student de kans krijgt 
zich te verdiepen terwijl de andere nog kan bijbenen.

Na je opleiding wacht een ruim werkveld. Met je sterke algemene 
technologische kennis en je bagage aan laatste nieuwe techno-
logieën ben je snel inzetbaar. En dankzij deze brede achtergrond 
kun je ook in sectoren buiten de automobielsector terecht. 

Bachelor

Autotechnologie

 Campus De Nayer
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 Campus De Nayer

Contact
Wouter Lutin
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 30 66 27
wouter.lutin@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/Autotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Autotechnologie

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• auto-expert
• service advisor
• diagnosetechnicus
• fleetbeheerder
• zaakvoerder

UITDAGENDE TEAMPROJECTEN

Tijdens je opleiding kun je kiezen om in het kader van 
je bachelorproef deel te nemen aan het Thomas More 
Eco Drive team of Formula Electric Belgium: twee 
ambitieuze teamprojecten waarbij je meewerkt aan 
de bouw van een wagen die duurzame technologie 
combineert met performance. Klaar om de wereld te 
verkennen? De voertuigsector is zeer internationaal. 
Grijp dus je kans en ga op Erasmus+-uitwisseling naar 
Finland, Duitsland, Portugal, Spanje …

MASTER TECHNICIAN TRAJECT

Met je diploma ben je klaar om als automotive 
specialist de arbeidsmarkt te veroveren. Dat neemt 
niet weg dat je vaak een extra traject moet door-
lopen als je bij een merkspecifieke dealer aan de 
slag gaat. Dankzij ons Master Technician-traject kun 
je in het laatste semester in het opleidings traject 
van een merk stappen. Zo behaal je het certificaat 
van Master Technician bovenop je diploma, ben je 
direct inzetbaar bij een specifiek merk en al zeker 
van een job! 

ZOT VAN ALLES OP WIELEN

Jij bent helemaal weg van auto’s, vrachtwagens, 
brommers of motorsport en duikt al eens graag 
onder een motorkap. Je bent razend benieuwd 
naar wat er beweegt in de automobielwereld en 
volgt de laatste trends op de voet. 
De opleiding start met een stevige wetenschappelijke basis 
die je toelaat om de werking en diagnose van de verschillende 
voertuigsystemen te begrijpen. Je leert alles over mechanica, 
elektriciteit, elektronica, aandrijving en verbranding. 

Vanaf fase 2 specialiseer je je via 3 keuzetrajecten: Motorsport 
Engineering, Motoren en bromfietsen of Bedrijfsvoertuigen. Je 
verdiept je in voertuigelektriciteit en -elektronica en leert werken 
met diagnosetools om storingen op te lossen. Daarnaast ontdek 
je de laatste technologieën op vlak van alternatieve aandrijfsys-
temen (waterstof, cng, methanol/ ethanol en elektrische/hybride 
voertuigen) en leer je de communicatienetwerken in en rond het 
voertuig te begrijpen.

In de laatste rechte lijn maak je kennis met de technologie 
van autonome voertuigen, leer je ondernemen en pas je 
gedurende een gans semester al je technische kennis toe 
tijdens je bachelor proef in opdracht van een bedrijf. Ultieme 
werk ervaring, dubbel check!

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Zo leer je de verworven 
kennis onmiddellijk toe te passen in praktische labo’s en leiden 
we je op tot autotechnoloog van de toekomst. Gepakt en 
gezakt met up-to-date diagnosetechnieken, de allernieuwste 
technologische trends én managementskills. 

• technical trainer in  
opleidingen

• technisch assistent in 
automotive R&D

• werkplaatsverantwoordelijke

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Autotechnologie
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 fb.com/Autotechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

AANDRIJFLIJN 12 9 3

Aandrijftechnieken 6
Verbrandingsmotoren 6
Verbrandingssystemen 6
Hybride en elektrische aandrijfsystemen 3
Energiedragers en accumulatoren 3
DATA EN COMMUNICATIE 9 17 6
Voertuigelektronica 6 4
Automotive IT 3 3
Voertuignetwerken 4
Motormanagement 6
Autonome voertuigen en ADAS 6
TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 21 9
Mechanica 3
Sterkteleer 3
Toegepaste wiskunde 6
Thermodynamica 6
Hydraulica en pneumatica 3
Voertuigmaterialen 3
Chemische processen in voertuigen 3
Voertuigdynamica 3

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

*  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.

 FASE 1 2 3

3 KEUZE TRAJECTEN

DIAGNOSE 6 12 9
Basis elektriciteit 3
Voertuigelektriciteit 3 6
Mechanische voertuigsystemen 6
Automotive testing 3
Diagnose expert 6
PROFESSIONAL SKILLS 3 9
International experience 3
Ondernemen 3
Expertise en verzekeringen 3
Ethiek en deontologie 3
PROJECT / STAGE 12 4 30
Autolab 12
Bedrijfsstage 4
Bachelorproef/stage 30
Master technician traject 30
KEUZETRAJECTEN 6 3
Bedrijfsvoertuigtechnieken 6 3
Motoren en bromfietsen 6 3
Motorsport engineering 6 3

BEDRIJFSVOERTUIGTECHNIEKEN
De specifieke technieken waarin 
een vrachtwagen verschilt van een 
auto komen uitgebreid aan bod. Je 
past je kennis over de aandrijving, 
transmissie en het differentieel toe op voertuigen 
boven 3.500 kg. In het kader van de bedrijfsstage 
doe je ervaring op in een truckcenter.

MOTOREN EN BROMFIETSEN
Zelf al wat ervaring met het 
sleutelen aan een brommer, maar 
benieuwd naar méér? Hoe gedraagt 
een moto zich dynamisch? Wat is de 
invloed van een stuurdemper? ...  
En last but not least: sleutel zelf aan 
de moto’s in ons labo.

MOTORSPORT ENGINEERING
In de racewereld worden mens en 
machine tot het uiterste gedreven. 
Hoe halen we het maximum uit de 
wagen en de chauffeur? Verder 
bouwend op voertuigdynamica leer je hoe we een 
racewagen afstellen voor een bepaald circuit. Een 
stage in een raceteam is ook mogelijk!

13
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Afstudeerrichting

Automatisering

 Campus De Nayer
P.

18

Afstudeerrichting

Elektromechanica

 Geel
P.

20

Afstudeerrichting

Klimatisering

 Campus De Nayer
P.

22

Afstudeerrichting

Klimatisering

 Geel
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Professionele bachelor

Elektromechanica

BREEDSTE TECHNOLOGIEOPLEIDING 
IN HET HOGER ONDERWIJS

Jij bent gebeten door techniek en innovatie en je weet graag 
hoe dingen werken. Maak je keuze uit deze veelzijdige 
opleiding die je 5 afstudeerrichtingen voorschotelt:

• Automatisering
• Elektromechanica
• Klimatisering
• Onderhoudstechnologie
• Procesautomatisering

Je kunt voor de verschillende specialisaties terecht op Campus 
De Nayer of op Campus Geel. Het eerste jaar is op beide 
locaties gemeenschappelijk. Vanaf fase 2 kies jij waarin jij je wil 
specialiseren. 

Je mag je verwachten aan campussen die zijn uitgerust met 
de modernste infrastructuur en industriële opstellingen. Je 
diploma staat dan ook garant voor straffe beroepskansen met 
tal van doorgroeimogelijkheden. Aan werkaanbiedingen geen 
gebrek, onze studenten hebben vaak al een interessante job op 
zak nog voor ze afstuderen!

P.
24

Afstudeerrichting

Onderhouds- 
technologie

 Campus De Nayer
P.

26

Afstudeerrichting

Onderhouds- 
technologie

 Geel
P.

28

Afstudeerrichting

Proces- 
automatisering

 Geel
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 Campus De Nayer

Jij bent gefascineerd door robotica, ‘slimme 
fabrieken’ en de Industrie 4.0-evolutie. Je 
wil steeds achterhalen hoe dingen werken en 
slimme oplossingen bedenken voor technische 
problemen.
Met Automatisering kies je voor een praktijkgerichte en 
veelzijdige opleiding binnen een high-tech omgeving. Zo leer 
je industriële installaties opzetten, regelen én optimaliseren. 
Je verwerft een grondige kennis van PLC’s, mechatronica, 
visualisatiesystemen, regelaars en industriële computers. En 
ook het programmeren van robots komt aan bod.

Fase 1 is gemeenschappelijk voor de 3 afstudeerrichtingen. 
Op het programma staan algemene vakken waarmee je de 
basistechnieken van de elektromechanica onder de knie krijgt. 
Nadien kies je jouw specialisatie. Om je helemaal voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt houden we de opleiding steeds 
zo praktisch mogelijk. De meeste vakken bestaan daarom 
uit een combinatie van theorie en labo’s, waar je jouw kennis 
meteen toepast op praktische installaties of problemen. 

Als kers op de taart staat je laatste semester volledig in het 
teken van je bachelorproef, en dat is meestal een bedrijfssta-
ge. In functie van je eigen interesses zoek je hiervoor zelf een 
bedrijf en een opdracht uit. Steeds meer studenten trekken 
hiervoor trouwens naar het buitenland. The sky is the limit!

Via bedrijfsbezoeken, de jobbeurs én je bachelorproef kom je 
regelmatig in contact met de bedrijfswereld. Zo stap jij na het 
afstuderen naadloos over op een straffe toekomst!

Contact
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 30 66 27
jimmy.bauwens@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Automatisering

Automatisering

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• hoofd automatisering
• specialist visiesystemen
• specialist buscommunicatie 
• PLC-programmeur
• technisch-commercieel medewerker

ONDERWIJSSYSTEEM OP MAAT

Om de overstap naar het hoger onderwijs gelei-
delijk te laten verlopen, richten we in het eerste 
semester 27 studiepunten in en in het tweede 
semester 33 studiepunten. In elk semester organi-
seren we na 6 weken ‘inloopexamens’ voor enkele 
vakken. Zo raak je vertrouwd met de manier van 
examineren in het hoger onderwijs.

GA HELEMAAL BLIEP BIJ  
TECHNIEK EN INNOVATIE

MEE MET DE INDUSTRIE 4.0-REVOLUTIE

Op Campus De Nayer stemmen we ons programma 
af op technologische (r)evoluties en dagen we je uit 
om er actief mee aan de slag te gaan. Zo dompelen 
we je onder in de Industrie 4.0 en slimme fabrieken. 
Verder verdiep jij je in robotica, Augmented Reality, 
Near Field Communication, RFID, informatieopslag 
in een cloudomgeving, netwerksecurity, visie- 
technologie ... 

DE JOB VAN JE LEVEN
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 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 1: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

introductieweek tussentijdse toetsenHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

*  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.

VERLEG JE GRENZEN
Werk je graag in een internationaal team? Neem dan 
deel aan het International Mechatronics Education Project 
(IMEP). Dit is een samenwerking tussen Campus De Nayer, 
de Haagse Hogeschool Delft en de Hochschule Bochum. 
Een aanrader!

JOBBEURS
De jobbeurs op Campus De Nayer is hét evenement bij uit-
stek voor onze laatstejaars om een job te vinden. Meer dan 
230 bedrijven staan er te wachten om je te ontmoeten. 
Tweedejaars versieren er hun ultieme stageplek.

PERSOONLIJK 
CONTACT
Wij hechten veel 
belang en waarde 
aan persoonlijk 
contact en 
feedback. Zo zijn 
onze vakdocenten 
altijd aanspreek-
baar zowel tijdens 
de lessen als in de 
wandelgangen.

PERFECTE OPSTAP
Nog niet uitge-
studeerd? De 
theoretische en 
praktische bagage 
binnen je opleiding 
vormen een prima 
voorbereiding op het 
schakelprogramma 
tot de Master 
Industriële  
Wetenschappen. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJK 60 54 36

Digitale controle / Logische schakelingen 6

Elektrotechniek 6 6

Mechanica / Sterkteleer 6

Werktuigonderdelen / Meettechniek 6

Project mechatronica 3

Productietechnieken / CAD 6

Analoge elektronica 6

Mechanisch project 6

Programmeren 3

Toegepaste wiskunde 6

Fluïdomechanica 6 6

Regeltechniek 6

Meettechniek 6

Werktuigbouw 6

Thermodynamica 6

PLC 1 / PLC project 6

Ontwerp / Materialenleer 6

Industriële elektriciteit 6

Management / RZL 6

Bachelorproef 30

AUTOMATISERING 6 24

Project 6

Motion & sensoren / Safety 6

Regeltechniek 6

Procescontrole 6

PLC 2 3

Industriële netwerken 3
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 Geel

Contact
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 05 63
isabelle.poels@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Elektromechanica 

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• CAD-ontwerper
• productontwerper
• PLC-programmeur
• specialist automatisering
• product- en kwaliteitsmedewerker
• veiligheidsadviseur
• technisch-commercieel medewerker

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN IN DE LABO’S!

Tijdens de labo’s ga je vanaf fase 1 al zelf aan de 
slag met state-of-the-art apparatuur. De technologie 
staat niet stil en dus ook onze labo’s niet. Denk maar 
aan Industry 4.0. In nauw overleg met het werkveld 
investeren we continu in nieuwe apparatuur om 
je goed voor te bereiden op je carrière. Vorig jaar 
openden we zo een volledig vernieuwd labo met 
de allernieuwste PLC’s, en dat binnen een volledig 
nieuw onderwijsconcept. In 2020 wordt er verder 
geïnvesteerd in extra industriële robots.

WE DAGEN JE UIT!

Afgelopen academiejaar maakten onze studenten 
een schildersrobot waarmee je creatief kunt 
schilderen, zelfs al heb je een fysieke handicap. 
Ook een zelfgemaakte en -geprogrammeerde 
drone was één van de mooiste resultaten. Hiervoor 
gingen de studenten echt vanaf nul aan de slag 
met de lasersnijder en Arduino. Ga jij de uitdaging 
aan en ontwerp, maak en programmeer jij nog iets 
spectaculairder?

Jij wordt helemaal wild van elektromechanische 
en technologische innovaties. Slimme 
oplossingen bedenken voor technische 
problemen, dàt is jouw ding! 

Een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding in een high-tech  
omgeving. Dat mag je bij ons verwachten. Een stevige 
technische bagage vormt hier de basis en diverse vakgebieden 
komen aan bod: mechanisch ontwerp, elektrotechniek, 
elektronica, energie, automatisering, mechatronica …  
Maar ook veiligheid, kwaliteit, communicatie, management  
en teamgericht werken zitten in het lespakket.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Daarna kies je jouw 
specialisatie en kun je je daarin helemaal uitleven. Bij de 
afstudeerrichting Elektromechanica ligt de focus op het 
elektromechanisch ontwerp van zowel het product als de 
productieomgeving. Je maakt kennis met erg uiteenlopende 
technieken in de productie-automatisering, productieprocessen 
en meet- & controlesystemen. Ook vakken rond productontwik-
keling, ontwerpen (3D), CAD, CNC, Robotica en PLC’s staan op 
het programma.

Verder ga je voluit voor praktijk. Je leert echt al doende. Geen 
theorie om de theorie, maar relevante inhoud, projecten en 
labo’s. Via bedrijfsbezoeken, cases uit de industrie en een 
jobbeurs maak je bovendien al tijdens je opleiding kennis met 
de bedrijfswereld. Jouw stage in de derde fase is de kroon op 
het werk; 17 weken lang draai je mee in een sector naar keuze, 
in binnen- of buitenland. Zo zet je de eerste stappen naar een 
mooie job!

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Elektromechanica

WORD ALLROUND SPECIALIST  
ELEKTROMECHANICA

DE JOB VAN JE LEVEN
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 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Statica 4
Dynamica 4
Materialenleer / Meettechnieken 4
Ontwerpen 4
CAD 4 4
Hydrauliek 2
Pneumatiek 6
Machine-onderdelen 4
Werkplaatstechnieken 3
Toegepaste mechanica 3
CNC 3
Robotica 3
Projectwerk 6 3
Afstudeerproject productontwikkeling 3
Afstudeerproject ontwerpen 3
Wiskunde 4 4
PLC 4 3
Regeltechniek / Sensoren 10
Automatisering 3
Industriële netwerken 3
Elektriciteit / Elektrische machines 8 8
Elektronische toepassingen 8 5
Toegepaste elektriciteit 5
Energie / Duurzame energietoepassingen 4 5
Pompen en ventilatoren 2
Engels 4
Communication skills / International skills 2 1
Professionele ontwikkeling 3
RZL 3
VCA voor leidinggevenden 2
Management en kwaliteit 3
Ondernemerschap 3
Stage en bachelorproef 22

 INDUSTRIËLE APPARATUUR 

PROJECTWERK VANAF DAG 1
We dagen je uit om de theorie toe te passen in de praktijk, 
en dat vanaf dag één. In teams ga je op zoek naar een gek 
idee of baanbrekende oplossing. Zo leer je outside-the-box 
denken. Je werkt je beste idee digitaal uit en als kers op 
de taart stel je als een echte professional je project voor. In 
fases 2 en 3 gaan we nog een stap verder. Met de lasercutter, 
3D-printer en controllers realiseer je met je team je eigen 
project in opdracht van de industrie of (onderzoeks)instelling. 

GO INTERNATIONAL! 
Vlaanderen te klein voor jou? We geven je alle kansen om de 
wereld te ontdekken. Op stage in China, Amerika, Thailand 
of Brazilië? Of toch liever Noorwegen, Finland of Portugal? 

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 2: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

introductiedagenHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

 HIPpermoderne 
 campus 

PERSOONLIJK CONTACT
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Vanaf fase 1  
bieden we extra ondersteuning zoals begeleiding bij 
wiskunde en een mentor. Persoonlijk contact en feedback 
vormen de kern van wat we doen. We investeren niet 
alleen in een optimale leeromgeving, maar ook in fijne 
plekken om te zitten, liggen of hangen tussen de lessen 
door. Je zal zien, je voelt je meteen thuis!

deelexamens

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 
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 Campus De Nayer

Jij loopt helemaal warm voor energie, techniek en 
technologische innovatie. Je wil de vakdomeinen 
verwarming, koeling en luchtbehandeling 
beheersen; van ontwerp tot realisatie, van 
opstart tot onderhoud. 
Duurzaam en rationeel energiegebruik staan gedurende de 
ganse opleiding centraal. Daarnaast maak je kennis met slimme 
draadloze sensoren die energieverbruik monitoren binnen de 
HVAC en leer je over immotica- en domoticasystemen. We bie-
den je zelfs de mogelijkheid om het KNX-certificaat te behalen!

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrich-
tingen. Op het programma staan algemene vakken waarmee 
je de basistechnieken van de elektromechanica onder de knie 
krijgt. Na fase 1 kies je jouw specialisatie. Om je helemaal voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt houden we de opleiding steeds 
zo praktisch mogelijk. De meeste vakken bestaan daarom uit 
een combinatie van theorie en labo’s, waar je de kennis toepast 
op praktische installaties of problemen. 

Als kers op de taart staat je laatste semester volledig in het 
teken van je bachelorproef, meestal is dat een bedrijfsstage. In 
functie van je eigen interesses zoek je hiervoor zelf een bedrijf 
en opdracht uit. Steeds meer studenten trekken trouwens voor 
hun bachelorproef naar het buitenland. The sky is the limit!

Via studiedagen, bedrijfsbezoeken, de jobbeurs én je bachelor-
proef kom je regelmatig in contact met de bedrijfswereld. Zo 
stap jij na het afstuderen naadloos over op een straffe toekomst!

Contact
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 30 66 27
jimmy.bauwens@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Klimatisering

Klimatisering

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• energieadviseur
• energiecoördinator
• projectleider energiebeheer
• medewerker studiebureau
• werfleider
• hoofd technische dienst
• zelfstandig ondernemer 

VAN ALLE MARKTEN THUIS 

Specialiseren is belangrijk. Maar medewerkers 
die van meerdere markten thuis zijn, zijn ook erg 
gewild op de arbeidsmarkt. Daarom krijg je bij ons 
een brede basis mee en leer je naast standaard 
installaties ook werken met warmtewielen en 
geïntegreerde warmtepompsystemen.

BEGEESTERD VAN ENERGIE

STATE OF THE ART

Op Campus De Nayer stemmen we ons programma 
af op technologische (r)evoluties en dagen we je uit 
om er actief mee aan de slag te gaan. Je leert dan 
ook met de nieuwste technologieën werken zoals 
warmtebeeldcamera’s, toegepast op moderne 
HVAC-installaties. Hierin zijn GBS (Gebouw Beheers 
Systemen) onmisbaar. Via onze specialisatievakken 
zorgen we ervoor dat je helemaal mee bent. 

DE JOB VAN JE LEVEN
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 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 1: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

introductieweek tussentijdse toetsenHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJK 60 54 36

Digitale controle / Logische schakelingen 6

Elektrotechniek 6 6

Mechanica / Sterkteleer 6

Werktuigonderdelen / Meettechniek 6

Project mechatronica 3

Productietechnieken / CAD 6

Analoge elektronica 6

Mechanisch project 6

Programmeren 3

Toegepaste wiskunde 6

Fluïdomechanica 6 6

Regeltechniek 6

Meettechniek 6

Werktuigbouw 6

Thermodynamica 6

PLC / PLC project 6

Ontwerp / Materialenleer 6

Industriële elektriciteit 6

Management / RZL 6

Bachelorproef 30

KLIMATISERING 6 24

Project 6

Toegepaste thermodynamica 6

Klima-inrichtingen 6

Installatietechnieken 6

Domotica / Immotica 3

Duurzame energie 3

VERLEG JE GRENZEN
Werk je graag in een internationaal team? Neem dan 
deel aan het International Mechatronics Education Project 
(IMEP). Dit is een samenwerking tussen Campus De Nayer, 
de Haagse Hogeschool Delft en de Hochschule Bochum. 
Een aanrader!

JOBBEURS
De jobbeurs op  
Campus De Nayer 
is hét evenement bij 
uitstek voor onze 
laatstejaars om een job 
te vinden. Meer dan 
230 bedrijven staan er 
te wachten om je te 
ontmoeten. Tweede-
jaars versieren er hun 
ultieme stageplek.

PERSOONLIJK CONTACT
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en 
feedback. Zo zijn onze vakdocenten altijd aanspreekbaar 
zowel tijdens de lessen als in de wandelgangen.

PERFECTE OPSTAP
Nog niet uitge-
studeerd? De 
theoretische en 
praktische bagage 
binnen je opleiding 
vormen een prima 
voorbereiding op het 
schakelprogramma 
tot de Master 
Industriële  
Wetenschappen. 
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 Geel

GLOEDNIEUW CONCEPT

Contact
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 05 63
isabelle.poels@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Klimatisering

Klimatisering

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• hoofd klimaatdienst
• energieadviseur
• energiecoördinator
• projectleider energiebeheer
• medewerker studiebureau HVAC
• werfleider technieken
• zelfstandig ondernemer

PROJECTWERK VANAF DAG 1

We dagen je uit om de theorie om te zetten in de 
praktijk, en dat vanaf de eerste dag. In teams ga je 
op zoek naar een gek idee of baanbrekende oplos-
sing. Zo leer je outside-the-box denken. Je werkt je 
beste idee digitaal uit en als kers op de taart stel je 
als een echte professional je project voor. In fases 2 
en 3 gaan we nog een stap verder. We dompelen je 
onder in ons onderzoekscentrum en in samenwerking 
met de onderzoekers werk je vooruitstrevende 
projecten uit.

OPLEIDINGSCONCEPT VERS VAN DE PERS 

We gaan voor een sterke basis in Elektromechanica 
met focus op ontwerp, dimensionering en een 
optimale regeling van verwarmings-, koelings- en 
ventilatie-installaties. Elk semester focus je op een 
nieuw aspect van klimatisering. Dit allemaal toegepast 
op gebouwen en industriële toepassingen en in nauwe 
samenwerking met ons in-house Kenniscentrum 
Energie en het werkveld. 

Jij krijgt het warm van techniek en innovatie. 
Duurzame energie en energiebeheer in zowel 
industriële processen als gebouwen vormen 
voor jou absoluut een lichtpunt.

Een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding in een high-tech 
omgeving. Daar mag je je aan verwachten. Een stevige 
technische bagage vormt hier de basis en diverse vakgebieden 
komen aan bod: mechanisch ontwerp, elektrotechniek, 
elektronica, energie, automatisering … Maar ook veiligheid, 
kwaliteit, communicatie, management en teamgericht werken 
zitten in het lespakket.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Daarna kies je jouw 
specialisatie en kun je je daarin volle bak uitleven. Bij de 
afstudeerrichting Klimatisering leer je de vakdomeinen 
verwarming, koeling en ventilatie beheersen: van ontwerp 
tot realisatie, van opstart tot onderhoud. En dat allemaal 
op een duurzame manier. Maar ook vakken als domotica 
en energiemanagement komen aan bod. Samen met ons 
onderzoekscentrum KCE ga je aan de slag met de nieuwste 
technieken. Je kunt zelf energiemetingen uitvoeren en een 
energieaudit voor een gebouw realiseren.

Verder ga je voluit voor praktijk. Je leert echt al doende. Met 
relevante inhoud, tijdens projecten en labo’s. Via bedrijfs-
bezoeken, cases uit de industrie en een jobbeurs maak je 
bovendien al tijdens je opleiding kennis met de bedrijfswereld. 
Jouw stage in fase 3 is de kroon op het werk; 17 weken lang 
draai je mee in een sector naar keuze, in binnen- of buitenland. 
Zo zet je de eerste stappen naar een mooie job!

DE JOB VAN JE LEVEN
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 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

*  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.

GO INTERNATIONAL! 
Vlaanderen te klein voor jou? We geven je alle kansen om de 
wereld te ontdekken. Op stage in China, Amerika, Thailand 
of Brazilië? Of toch liever Noorwegen, Finland of Portugal?

PERSOONLIJK CONTACT
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Vanaf fase 
1 bieden we extra ondersteuning zoals begeleiding 
wiskunde en een mentor. Persoonlijk contact en feedback 
zijn de basis. We investeren echter niet alleen in een 
optimale leeromgeving, maar ook in fijne plekken om te 
zitten, liggen of hangen tussen de lessen door. 
Je zal zien, je voelt je meteen thuis!

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN IN DE LABO’S!
Vanaf fase 1 ga je zelf aan de slag met state-of-the-art 
apparatuur. De technologie staat niet stil en dus ook onze 
labo’s niet. In nauw overleg met het werkveld investeren we 
continu in nieuwe apparatuur om je goed voor te bereiden 
op je carrière. Ook het duurzame energielab van het 
onderzoekscentrum ken jij als je broekzak.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Statica 4
Dynamica 4
Materialenleer / Meettechnieken 4
Ontwerpen 4
CAD / CAD klimatisering 4 3
Installatie ontwerp 3
Pneumatiek 6
Toegepaste mechanica 3
Projectwerk 6 3
Afstudeerproject duurzame energie 4
Afstudeerproject energiemanagement 2
Wiskunde 4 4
PLC / Regeltechniek / Sensoren 4 10
Elektriciteit / Elektrische machines 8 8
Elektronische toepassingen 8
Toegepaste elektriciteit

Energie / Duurzame energie 4 7
Duurzame gebouwen 4
Pompen en ventilatoren 2
Warmteverdeling 2
Warmteopwekking in gebouwen 3
Industriële warmteopwekking 2
Industriële koeltechniek 3
Industriële ventilatie 3
Domotica 5
Industriële energietoepassingen 4
Engels 4
Communication skills / International skills 2 1
Professionele ontwikkeling 2 3
RZL 3
VCA voor leidinggevenden 2
Management en kwaliteit 3
Ondernemerschap 3
Stage en bachelorproef 22

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 2: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

introductiedagen deelexamens

 HIPpermoderne 
 campus 

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 
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Jij wil je verdiepen in het mechanische, elektrische, 
hydraulische en pneumatische onderhoud van machines 
en installaties. Je kunt dan ook niet wachten om aan de 
slag te gaan met de nieuwste meettoestellen, zoals een 
trillinganalyse-toestel, laseruitlijner, ultrasoonmeter of 
infraroodcamera.

Als student Onderhoudstechnologie kies je voor een veelzijdige opleiding in 
een high-tech omgeving waarin kennis en praktijkervaring elkaar versterken. 
Je leert alles over curatieve, preventieve en predicatieve onderhoudsactivi-
teiten en over de principes van conditioning monitoring 4.0. 

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor de 3 afstudeerrichtingen. Op 
het programma staan algemene vakken waarmee je de basistechnieken 
van de elektromechanica onder de knie krijgt. Na fase 1 kies je jouw 
specialisatie. Om je helemaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt 
houden we de opleiding steeds zo praktisch mogelijk. De meeste vakken 
bestaan daarom uit een combinatie van theorie en labo’s, waar je de 
opgedane kennis toepast op praktische installaties of problemen. 

Als kers op de taart staat je laatste semester volledig in het teken van je 
bachelorproef, meestal onder de vorm van een bedrijfsstage. In functie 
van je eigen interesses zoek je hiervoor zelf een bedrijf en opdracht uit. 
Steeds meer studenten trekken trouwens voor hun bachelorproef naar het 
buitenland. The sky is the limit!

Via studiedagen, bedrijfsbezoeken, de jobbeurs én je bachelorproef 
kom je regelmatig in contact met de bedrijfswereld. Zo stap jij na het 
afstuderen naadloos over op een straffe toekomst!

 Campus De Nayer

Contact
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 30 66 27
jimmy.bauwens@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Onderhoudstechnologie

Onderhoudstechnologie

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• hoofd onderhoud
• projectleider onderhoud
• technisch coördinator
• zelfstandig onderhoudstechnicus

ZELF AAN DE SLAG

Tijdens de projectlessen in je tweede 
fase krijg je losse componenten waar-
mee je zelf een opstelling maakt, zoals 
bijvoorbeeld een persluchtkanon. Hallo 
praktische toepassingen!

SLEUTELEN AAN JE TOEKOMST!

TRILLINGSANALYSE

Je leert een complex trillingsspectrum 
analyseren op verschillende installaties 
en opstellingen. Zo ontdek je potentiële 
defecten nog voor ze een machine tot 
stilstand brengen.

DE JOB VAN JE LEVEN
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*  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.

VERLEG JE GRENZEN
Werk je graag in een 
internationaal team? 
Neem dan deel aan het 
International Mechatro-
nics Education Project 
(IMEP). Dit is een 
samenwerking tussen 
Campus De Nayer, de 
Haagse Hogeschool 
Delft en de Hochschule 
Bochum. Een aanrader!

JOBBEURS
De jobbeurs op Campus De Nayer is hét evenement bij 
uitstek voor onze laatstejaars om een job te vinden. Meer 
dan 230 bedrijven staan er te wachten om je te ontmoeten. 
Tweedejaars versieren er hun ultieme stageplek.

PERSOONLIJK 
CONTACT
Wij hechten 
veel waarde aan 
persoonlijk contact 
en individuele 
feedback. Zo zijn 
onze vakdocenten 
altijd aanspreekbaar 
zowel tijdens de 
lessen als in de 
wandelgangen.

PERFECTE OPSTAP
Nog niet uitge studeerd? De theoretische en praktische 
bagage binnen je opleiding vormen een prima voorberei-
ding op het schakelprogramma tot de Master Industriële  
Wetenschappen. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJK 60 54 36

Digitale controle / Logische schakelingen 6

Elektrotechniek 6 6

Mechanica / Sterkteleer 6

Werktuigonderdelen / Meettechniek 6

Project mechatronica 3

Productietechnieken / CAD 6

Analoge elektronica 6

Mechanisch project 6

Programmeren 3

Toegepaste wiskunde 6

Fluïdomechanica 6 6

Regeltechniek 6

Meettechniek 6

Werktuigbouw 6

Thermodynamica 6

PLC / PLC project 6

Ontwerp / Materialenleer 6

Industriële elektriciteit 6

Management / RZL 6

Bachelorproef 30

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE 6 24

Project 6

Factory automation 3

Elektrische installatietechnieken 3

Mechanisch / Elektrisch onderhoud 12

Verbindingstechnologie 3

Thermische systemen 3

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 1: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

introductieweek tussentijdse toetsenHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

Contact
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 05 63
isabelle.poels@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Onderhoudstechnologie

Onderhoudstechnologie

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• hoofd onderhoudsdienst
• projectleider onderhoud
• specialist onderhoud
• zelfstandig onderhoudstechnicus
• technisch coördinator
• hoofd werkplaats

PROJECTWERK VANAF DAG 1

We dagen je uit om de theorie toe te passen in de 
praktijk, en dat vanaf de eerste dag. In teams ga je op 
zoek naar een gek idee of baanbrekende oplossing. 
Zo leer je outside-the-box denken. Je werkt je beste 
idee digitaal uit en als kers op de taart stel je als een 
echte professional je project voor. Ook in fase 2 en 
3 vuren we uitdagende projecten op je af. Hierbij 
stopt het echter niet op papier, maar realiseer je ze 
ook echt. Of je evolueert in projecten tot expert in 
hydrauliek en toegepaste mechanica.

JIJ LEERT UIT DE PRAKTIJK! INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN IN DE LABO’S!

Tijdens de labo’s ga je vanaf fase 1 al zelf aan 
de slag met state-of-the-art apparatuur. De 
technologie staat niet stil en dus ook onze labo’s 
niet. De nieuwste hydrauliektrainer is hier een mooi 
voorbeeld van. In nauw overleg met het werkveld 
investeren we continu in nieuwe apparatuur om 
je goed voor te bereiden op je carrière. Vorig jaar 
openden we zo een volledig vernieuwd labo met 
de allernieuwste PLC’s, en dat binnen een volledig 
nieuw onderwijsconcept. 

Techniek en planning van onderhoud boeien jou 
enorm. Je weet graag het fijne van machines en 
installaties en kunt bovendien niet wachten om 
met de nieuwste meettoestellen aan de slag te 
gaan. 
Een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding in een high-tech 
omgeving. Daar mag je je aan verwachten. Een stevige 
technische bagage binnen diverse vakgebieden vormt de basis: 
mechanisch ontwerp, elektrotechniek, elektronica, energie, 
automatisering … Maar ook veiligheid, kwaliteit, communicatie, 
management en teamgericht werken zitten in het lespakket.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Daarna kies je jouw 
specialisatie. Bij de afstudeerrichting Onderhoudstechnologie 
verdiep je je in het mechanische, elektrische, hydraulische en 
pneumatische onderhoud van machines en installaties. Maar ook 
aspecten als onderhoudsplanning en -strategie, werkplaatstech-
nieken, PLC storingsanalyse, montage en demontage, industriële 
schema’s lezen, thermografie en olieanalyse komen aan bod. Je 
leert bovendien de nieuwste meettoestellen hanteren, zoals een 
toestel voor trillingsanalyses, ultrasoonmeter of infraroodcamera.

Verder ga je voluit voor praktijk. Je leert echt al doende: met 
relevante inhoud, projecten én labo’s. Via bedrijfsbezoeken, 
cases uit de industrie en een jobbeurs maak je al tijdens je 
opleiding kennis met de bedrijfswereld. Jouw stage in de derde 
fase is de kroon op het werk; 17 weken lang draai je mee in een 
sector naar keuze, in binnen- of buitenland. Zo zet jij jouw eerste 
stappen naar een mooie job!

DE JOB VAN JE LEVEN
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*  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.

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 2: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

introductiedagen deelexamensHET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Statica 4
Dynamica 4
Materialenleer / Meettechnieken 4
Ontwerpen 4
CAD 4
Hydrauliek 2
Pneumatiek 6
Machine-onderdelen 4
Onderhoudstechnieken 5 13
Werkplaatstechnieken 3
Projectwerk 6 3
Afstudeerproject hydrauliek 3
Afstudeerproject toegepaste mechanica 3
Wiskunde 4 4
PLC / PLC storingsanalyse 4 3
Regeltechniek 5
Sensoren 5
Elektriciteit / Elektrische machines 8 8
Elektronische toepassingen 8 5
Toegepaste elektriciteit 5
Energie 4 3
Pompen en ventilatoren 3
Engels 4
Communication skills / International skills 2 1
Professionele ontwikkeling 3
RZL 3
VCA voor leidinggevenden 2
Management en kwaliteit 3
Ondernemerschap 3
Stage en bachelorproef 22

ECHTE OPDRACHTEN VOOR BEDRIJVEN!
In fases 2 en 3 gaan we nog een stap verder. Op vraag 
van bedrijven uit de industrie werk je zo bijvoorbeeld een 
onderhoudsplan of storingsanalyse uit. En dat betekent 
een unieke win-win-situatie voor beiden: jij leert enorm 
veel bij, recht uit de praktijk en de bedrijven kunnen 
meteen aan de slag met jouw plan of analyse.

 HIPpermoderne 
 campus 

GO INTERNATIONAL! 
Vlaanderen te klein voor jou? We geven je alle kansen om de 
wereld in te trekken. Op stage in China, Amerika, Thailand of 
Brazilië? Of toch liever Noorwegen, Finland of Portugal?

PERSOONLIJK CONTACT
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. In fase 1 al 
bieden we extra ondersteuning zoals begeleiding bij 
wiskunde en een mentor. Persoonlijk contact en feedback 
vormen de kern van wat we doen. We investeren niet alleen 
in een optimale leeromgeving, maar ook in fijne plekken 
om te zitten of hangen tussen de lessen door. Je zal zien, je 
voelt je meteen thuis!

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 
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 Geel

Jij gaat bijna in overdrive als het gaat over 
elektromechanische installaties en geautoma-
tiseerde processen. Met behulp van de PLC of 
een regelaar aan de slag gaan? Bring it on!  

Een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding in een high-tech 
omgeving. Daar mag je je aan verwachten. Een stevige 
technische bagage binnen diverse vakgebieden vormt de basis: 
mechanisch ontwerp, elektrotechniek, elektronica, energie, 
automatisering … Maar ook veiligheid, kwaliteit, communicatie, 
management en teamgericht werken zitten in het lespakket.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Daarna kies je jouw 
specialisatie. Bij de afstudeerrichting Procesautomatisering 
focus je op het meten, regelen en auto matiseren van fysische 
grootheden als druk, debiet en temperatuur. Belangrijk daarbij 
zijn de verwerking, de visualisatie en de opslag van deze 
meetgegevens. De hedendaagse industriële netwerken, met 
de nieuwste bussystemen en Internet of Things, staan dan ook 
centraal. Kortom, alle aspecten voor Industry 4.0-automatisatie 
komen aan bod. Ook een verregaande kennis van PLC’s en 
regelaars kan niet ontbreken.

Verder ga je voluit voor praktijk. Je leert echt al doende: met 
relevante inhoud, projecten én labo’s. Via bedrijfsbezoeken, 
cases uit de industrie en een jobbeurs maak je al tijdens je 
opleiding kennis met de bedrijfswereld. Jouw stage in de derde 
fase is de kroon op het werk; 17 weken lang draai je mee in 
een sector naar keuze, in binnen- of buitenland. Zo zet jij jouw 
eerste stappen naar een mooie job!

Contact
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 05 63
isabelle.poels@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE  
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Procesautomatisering

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• hoofd procesautomatisatie
• PLC-programmeur
• specialist visiesystemen
• specialist industriële netwerken

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN IN DE LABO’S!

Tijdens de labo’s ga je vanaf fase 1 al zelf aan de 
slag met state-of-the-art apparatuur. De technologie 
staat niet stil en dus ook onze labo’s niet. Denk maar 
aan Industry 4.0. In nauw overleg met het werkveld 
investeren we continu in nieuwe apparatuur om 
je goed voor te bereiden op je carrière. Vorig jaar 
openden we zo een volledig vernieuwd labo met 
de allernieuwste PLC’s, en dat binnen een volledig 
nieuw onderwijsconcept. 

PROJECTWERK VANAF DAG 1

We dagen je uit om de theorie toe te passen in de 
praktijk, en dat vanaf de eerste dag. In teams ga je 
op zoek naar een gek idee of baanbrekende oplos-
sing. Zo leer je outside-the-box denken. Je werkt je 
beste idee digitaal uit en als kers op de taart stel je 
als een echte professional je project voor. In fase 2 
en 3 gaan we een stap verder. Je werkt een project 
uit in opdracht van de industrie en je evolueert in 
projecten tot expert in regeltechniek en industriële 
netwerken.

VOLLE GAS VOORUIT MET 
INDUSTRIËLE APPARATUUR!

 Bachelor Elektromechanica › afstudeerrichting Procesautomatisering

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Statica 4
Dynamica 4
Materialenleer / Meettechnieken 4
Ontwerpen 4
CAD 4
Hydrauliek 2
Pneumatiek 6
Machine-onderdelen 4
Toegepaste mechanica 3
Projectwerk 6 3
Afstudeerproject industriële netwerken 4
Afstudeerproject regeltechniek 3
Wiskunde 4 4
PLC 4 5
Regeltechniek 11 4
Sensoren 5
Procesautomatisering 5
Elektriciteit / Elektrische machines 8 8
Elektronische toepassingen 8 5
Toegepaste elektriciteit 5
Energie 4 3
Pompen en ventilatoren 3
Engels 4
Communication skills / International skills 2 1
Professionele ontwikkeling 3
RZL 3
VCA voor leidinggevenden 2
Management en kwaliteit 3
Ondernemerschap 3
Stage en bachelorproef 22

 INDUSTRIËLE APPARATUUR  

GO INTERNATIONAL! 
Is Vlaanderen te klein voor jou? We geven je alle kansen om 
de wijde wereld in te trekken. Op stage in China, Amerika, 
Thailand of Brazilië? Of toch liever Noorwegen, de UK, 
Finland of Portugal? Jij kiest!

PERSOONLIJK CONTACT 
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. In fase 1 al 
bieden we extra ondersteuning zoals begeleiding wiskun-
de en een mentor. Persoonlijk contact en feedback vormen 
de kern van wat we doen. We investeren echter niet alleen 
in een optimale leeromgeving, maar ook in fijne plekken 
om te zitten of hangen tussen de lessen door. Je zal zien, 
je voelt je meteen thuis!

Semester 1: 2x6 lesweken Semester 2: 2x6 lesweken

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

 HIPpermoderne 
 campus 

introductiedagen deelexamens

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 
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Development

 Campus De Nayer
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Professionele bachelor

Elektronica-ICT

JIJ VOELT JE THUIS IN DE DIGITALE 
WERELD

Jij hebt interesse in hoogtechnologische ontwikkelingen. Je wil 
graag het fijne weten van computers, netwerken en security, 
beeld en geluid, internet of things of van smart homes.

De opleiding Elektronica-ICT telt maar liefst 8 keuzetrajecten, 
die elk hun eigen accent leggen binnen de snel veranderende 
wereld van de elektronica en ICT:

• Elektronica - Embedded Hardware
• Elektronica - Embedded Software
• Elektronica - Internet of Things
• ICT - Application Development
• ICT - Applied Artificial Intelligence
• ICT - Cloud and Cyber Security
• ICT - Security, Systems and Services
• Digital Innovation

Je kunt voor deze opleiding terecht op Campus De Nayer  
of op Campus Geel.
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Keuzetraject

Applied Artificial 
Intelligence

 Campus De Nayer
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Cloud and  
Cyber Security
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Security, Systems 
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P.

46

Keuzetraject

Digital  
Innovation

 Geel
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 Campus De Nayer

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Embedded Hardware

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• hardware- en PCB-ontwikkelaar 
• ontwerper analoge elektronica 
• mobile- en RF-communicatiespecialist 
• geluids- en videotechnicus

EMBEDDED FACTORY

Campus De Nayer is de enige hogeschool in Vlaan-
deren die beschikt over een Embedded Factory Lab 
met CAD tools, een Pick & Place-machine, reflow 
ovens, droogkasten, professionele soldeerstations 
en visuele inspectie-apparatuur. State-of-the-
art-toestellen die je ook later in het werkveld zal 
tegenkomen. Dankzij deze unieke infrastructuur kun 
je al tijdens je studies een idee uitwerken tot een 
voortreffelijk eindproduct.

GLOEDNIEUWE MAKERSPACE

In onze gloednieuwe De Nayer Makerspace kun je 
zelf experimenteren, technologische hoogstandjes 
uitproberen, je eerste prototype bouwen of zelfs 
kleine volumes produceren. In dit maakatelier 
stellen we allerlei machines, materialen en ge-
reedschappen ter beschikking. Denk maar aan 
3D-printers, lasercutters en freesmachines: je vindt 
het er allemaal!

ONTWIKKEL JE EIGEN EMBEDDED 
HARDWARE VAN A TOT Z

Hardware is jouw middle name. Jij bent in de 
ban van slimme elektronische apparaten en kunt 
niet wachten om te ontdekken hoe ze er van 
binnen uitzien. Ook audio- en videotechnologie 
boeien je enorm. 
Naast weten wil jij vooral zelf doen: grijp je kans om je eigen 
embedded hardware te tekenen, ontwikkelen én produceren 
in onze unieke Embedded Factory. Hier leer je vanaf nul om 
elektrische schakelingen en geavanceerde PCB’s te ontwer-
pen en ontwikkel je je eigen hardware, webapplicaties en 
mobiele of embedded oplossingen. Ook kom je alles te weten 
over domotica en digitale signaalbewerking. Of je ontdekt 
hoe professionele audio en video tot stand komen.

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Verwacht je van bij het 
begin van je opleiding aan verschillende projecten en practice 
enterprise labs. Zo leer je om problemen te analyseren en op 
te lossen, te ontwerpen en ontwikkelen, om tot slot nieuwe 
elektronische devices te produceren voor diverse toepassings-
domeinen.

In fase 2 kies je voor een complexer project dat te maken 
heeft met bijv. mobiliteit & transport, gezondheidszorg, 
communicatie & ICT of energie & domotica. Top of the bill  
zijn je eindstage en bachelorproef. Is Vlaanderen te klein  
voor jou? We geven je alle kansen om te studeren, projecten 
te ontwikkelen of stage te lopen over de grenzen heen.  
Wat dacht je van Finland, Denemarken, Ierland, Oostenrijk, 
Portugal, Griekenland of Slovakije? The sky is the limit!

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting Elektronica › keuzetraject Embedded Hardware
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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

1-TO-1
Bij ons ben je geen 
nummer. Persoonlijk 
contact en feedback 
vormen de kern van wat 
we doen. We besteden 
dan ook veel aandacht 
aan studie- en studen-
tenbegeleiding, van bij 
je start tot aan de finish.

TOPSTAGEPLAATSEN
ED&A, De Lijn, Verhaert, 
NXP Semiconductors, Imec, 
Testronic, Eurofins, Digital 
Testing, Siris Technology, 
Flanders Make, Reniver, De 
Lijn, Eventigrate, Oxypoint, 
TriLED CVBA, Newtec, NMBS 
Technics, Optis, Schmid Racing, 
Crestron, DroneGrid ...

AFSTUDEREN MET EEN JOB OP ZAK!
Met een diploma Elektronica heb je oneindig veel moge-
lijkheden. Want alleen al in Vlaanderen zijn er meer dan 
22.000 jobs in smart electronics. Je kiest dus zelf welke 
richting je na het afstuderen uit wil gaan, maar ook daarna 
is jouw toekomst verzekerd.

KNX CERTIFICATIE
KNX-technologie is de wereldwijde standaard voor woning- 
en gebouwcontrole en wordt gebruikt bij onder andere 
verlichting, beveiliging, watercontrole, energiebeheer en 
consumentenelektronica. Al tijdens je opleiding kun je een 
KNX-certificaat behalen. Meteen een extra troef op je cv!

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PROGRAMMEREN & TECHNOLOGIE 18 6
C programming fundamentals 6
Technology 3
Electricity fundamentals 3
Web engineering 6
MYSQL & PHP 6
EMBEDDED SYSTEMS 18 12 6
Interface technology 3
Digital systems 3 6
Embedded fundamentals 6
Electronics 6
Embedded systems 6
Digital signal processing 6
ICT-SYSTEMEN 9
Computer systems 3
OS fundamentals 6
NETWERKEN, COMMUNICATIE & 
INDUSTRY 4.0 3 21 6

Network fundamentals 3
Measuring techniques & sensors 6
Industrial networks 3
Data communication 6
Telecommunication 6
Installation technology & domotics 6
PROFESSIONALISERING 6
RZL 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice enterprise 6 9
Bachelorproef 30
EMBEDDED EXPERT TRACK:  
HARDWARE DEVELOPMENT 6 12 12

Electronics 6 6
RF-technology 3
Mobile communication 3
Audio & video systems 6
PCB advanced 6

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Campus De Nayer

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Embedded Software

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• firmware developer
• embedded Linux developer
• IoT-software developer
• applicatieprogrammeur

EMBEDDED FACTORY

Campus De Nayer is de enige hogeschool in Vlaan-
deren die beschikt over een Embedded Factory Lab 
met CAD tools, een Pick & Place-machine, reflow 
ovens, droogkasten, professionele soldeerstations 
en visuele inspectie-apparatuur. State-of-the-
art-toestellen die je ook later in het werkveld zal 
tegenkomen. Dankzij deze unieke infrastructuur kun 
je al tijdens je studies een idee uitwerken tot een 
voortreffelijk eindproduct.

GLOEDNIEUWE MAKERSPACE

In onze gloednieuwe De Nayer Makerspace kun je 
zelf experimenteren, technologische hoogstandjes 
uitproberen, je eerste prototype bouwen of zelfs 
kleine volumes produceren. In dit maakatelier 
stellen we allerlei machines, materialen en ge-
reedschappen ter beschikking. Denk maar aan 
3D-printers, lasercutters en freesmachines: je vindt 
het er allemaal!

CREATIEF AAN DE SLAG MET  
SOFTWARE. AL DOENDE LEREN!

Jij hebt een enorme klik met software en slimme 
elektronica zijn helemaal jouw ding. Je droomt 
er dan ook van om zelf hardware tot leven te 
brengen en embedded systemen te ontwikkelen.

We dompelen je onder in de wondere wereld van embedded 
systemen; van het installeren van een besturingssysteem 
tot het creëren van een applicatie of het opzetten van een 
service. Al vanaf de eerste fase leggen we een stevige basis 
voor je verdere opleiding. Je bouwt je eerste analoge en 
digitale schakelingen, doet ervaring op met het programme-
ren van microcontrollers en krijgt een algemene kijk op de 
elektronicawereld. Slimme elektronica hebben voor jou straks 
geen geheimen meer!

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Verwacht je van bij het 
begin van je opleiding aan verschillende projecten en practice 
enterprise labs. Zo leer je om problemen te analyseren en op 
te lossen, te ontwerpen en ontwikkelen, om tot slot nieuwe 
elektronische devices te produceren voor diverse toepassings-
domeinen.

In fase 2 kies je voor een complexer project dat te maken 
heeft met bijv. mobiliteit & transport, gezondheidszorg, 
communicatie & ICT of energie & domotica. Top of the bill 
zijn je eindstage en bachelorproef. Is Vlaanderen te klein 
voor jou? We geven je alle kansen om te studeren, projecten 
te ontwikkelen of stage te lopen over de grenzen heen. 
Wat dacht je van Finland, Denemarken, Ierland, Oostenrijk, 
Portugal, Griekenland of Slovakije? The sky is the limit!

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting Elektronica › keuzetraject Embedded Software
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 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

1-TO-1
Bij ons ben je geen 
nummer. Persoonlijk 
contact en feedback 
vormen de kern van wat 
we doen. We besteden 
dan ook veel aandacht 
aan studie- en studen-
tenbegeleiding, van bij 
je start tot aan de finish.

KNX CERTIFICATIE
KNX-technologie is de wereldwijde standaard voor woning- 
en gebouwcontrole en wordt gebruikt bij onder andere 
verlichting, beveiliging, watercontrole, energiebeheer en 
consumentenelektronica. Al tijdens je opleiding kun je een 
KNX-certificaat behalen. Meteen een extra troef op je cv!

AFSTUDEREN MET EEN JOB OP ZAK!
Met een diploma Elektronica heb je oneindig veel moge-
lijkheden. Want alleen al in Vlaanderen zijn er meer dan 
22.000 jobs in smart electronics. Je kiest dus zelf welke 
richting je na het afstuderen uit wil gaan, maar ook daarna 
is jouw toekomst verzekerd.

TOPSTAGEPLAATSEN
ED&A, De Lijn, Verhaert, 
NXP Semiconductors, Imec, 
Testronic, Eurofins, Digital 
Testing, Siris Technology, 
Flanders Make, Reniver, De 
Lijn, Eventigrate, Oxypoint, 
TriLED CVBA, Newtec, NMBS 
Technics, Optis, Schmid Racing, 
Crestron, DroneGrid ...

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PROGRAMMEREN & TECHNOLOGIE 18 6
C programming fundamentals 6
Technology 3
Electricity fundamentals 3
Web engineering 6
MYSQL & PHP 6
EMBEDDED SYSTEMS 18 12 6
Interface technology 3
Digital systems 3 6
Embedded fundamentals 6
Electronics 6
Embedded systems 6
Digital signal processing 6
ICT-SYSTEMEN 9
Computer systems 3
OS fundamentals 6
NETWERKEN, COMMUNICATIE & 
INDUSTRY 4.0 3 21 6

Network fundamentals 3
Measuring techniques & sensors 6
Industrial networks 3
Data communication 6
Telecommunication 6
Installation technology & domotics 6
PROFESSIONALISERING 6
RZL 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice enterprise 6 9
Bachelorproef 30
EMBEDDED EXPERT TRACK:  
SOFTWARE DEVELOPMENT 6 12 12

Software development 3
Virtualisation fundamentals 3
Object oriented programming 12
Web services & applications 6
Embedded operating systems 6

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

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Geel

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Internet of Things

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• IoT engineer   
smart sensors

• solution engineer
• applications engineer

• embedded software 
engineer

• smart home  
app developer

JUST DO IT!

De IT-wereld evolueert zo snel dat handboeken het 
tempo niet aan kunnen. Om er zeker van te zijn dat 
we de laatste ontwikkelingen volgen, is alle cursus-
materiaal digitaal. Bovendien kun je IT niet blokken, 
je moet het ‘doen’. Daarom word je in de opleiding 
ondergedompeld in groepswerken en projecten. 
Dankzij onze nauwe contacten met de bedrijfswereld, 
worden veel van deze opdrachten gegeven én 
gecoacht door partners uit de IT-sector.

IT FACTORY

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. 
Verwacht je aan een unieke samenwerking tussen 
de opleidingen Elektronica-ICT en Toegepaste 
Informatica die garant staat voor een continue 
kruisbestuiving tussen de diverse IT-domeinen en 
uitmondt in 5 keuzetrajecten: Internet of Things, 
Cloud and Cyber Security, Application Development, 
Artificial Intelligence en Digital Innovation. De eerste 
fase is gemeenschappelijk. Vanaf fase 2 kies je volle 
bak voor jouw specialisatie.

UNIEKE AANPAK: #ITFACTORY

Internet of Things raast als een revolutionaire 
sneltrein door het IT-landschap. Zet je schrap, 
want wij presenteren jou: Elektronica 2.0! Ben je 
creatief, vindingrijk en volg je de nieuwste IT-
trends op de voet? Spring dan mee op de trein. 
Zo ontwikkel jij dé elektronische oplossingen van 
de toekomst. 

Het keuzetraject Internet of Things brengt je helemaal up-to-
speed als het gaat over het verbinden van apparaten met het 
internet om zo gegevens uit te wisselen, te interpreteren en op 
te volgen. We leren je om aan de slag te gaan met onder andere 
Raspberry PI’s en smart home technology zoals Google Home en 
Apple Homekit.

Kenmerkend voor onze opleiding is dat we verder kijken dan 
je technische bagage. We werken individueel én op maat aan 
je professionele vaardigheden en 21st century skills die steeds 
meer het verschil maken op de arbeidsmarkt. We begeleiden 
je daarbij van bij de start tot aan de finish. Je krijgt elk jaar een 
coach toegewezen die je opvolgt en tips geeft.  
Bij ons studeer je dus niet alleen!

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer en meer 
studenten kiezen voor een IT-opleiding, maar ook de vraag naar 
IT’ers stijgt, waardoor het een knelpuntberoep blijft. 98% van 
onze studenten heeft dan ook werk binnen 3 maanden en vaak 
zelfs nog voor het afstuderen! 

Kun je het studentenleven nog geen vaarwel zeggen? Breid je 
kennis uit met een master of een extra bachelor. Jij kiest!

INTERNET OF
THINGS

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting Elektronica › keuzetraject Internet of Things

36



 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
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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

*  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.

introductieweek keuzeproject

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

@WORK 13 17 38
Communication skills 4 6 3
Professionele ontwikkeling 3 3 3
Projectwerk 6 8 8
Stage 20
Bachelorproef     4
INTERNET OF THINGS 47 43 22
Python - Java 10  
Webdesign - PHP 10 4  
SQL 4  
IoT devices 7 3  
Linux - Windows 8 3  
Netwerken 8  
Systems engineering & analysis 5  
Business essentials 4  
Embedded interfacing 6  
Trouble shooting 3  
Embedded IoT devices 5 4
Communication technology 4 4
Smart home automation 3 4
Programmable IoT devices 3  
Mobile development 3
Microsoft Azure IoT 3
Keuzevak     4

GO INTERNATIONAL! 
Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van 
onze studenten studeert of loopt stage in het buitenland! 
Wat dacht je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, 
Griekenland, Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of 
Tsjechië? There’s no limit!

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 
Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Elektronica-
ICT en Toegepaste Informatica.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Campus De Nayer

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Application Development

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• web app developer
• industrie 4.0 software developer
• mobile app developer (iOS, Android, Windows)
• software developer
• ICT-trainer
• servicemedewerker
• zelfstandig ondernemer

ICT DEVELOPER SPACE EN DOE-LANDSCHAP

Campus De Nayer is als het ware één grote develo-
per space en beschikt naast een ICT-doe-landschap 
ook over een eigen serverlokaal waar studenten 
steeds terecht kunnen en naar hartenlust mogen 
experimenteren. Dankzij de up-to-date compu-
ter- en netwerkinfrastructuur kunnen studenten 
zelf ICT-systemen programmeren, opzetten en 
configureren. 

CISCO CERTIFIED NETWORK ACADEMY (CCNA)

Een succesvolle carrière in ICT start met een Cisco 
Certified Network Academy-certificaat. Al tijdens je 
opleiding bereiden we je voor op het behalen van 
dit CCNA-certificaat. Hiermee haal je de internatio-
nale norm en kun je na het afstuderen bij zowat elk 
ICT-bedrijf aan de slag!

ONTWIKKEL JE EIGEN APPS!

Jij hebt een passie voor nieuwe ICT-systemen, 
toepassingen en technologieën. Je bent creatief 
en houdt ervan om uitdagende problemen op 
te lossen. Je kleeft dan ook net zolang aan je 
beeldscherm tot alles perfect draait. 
Droom je er van om zelf webapplicaties en mobiele toepas-
singen te ontwikkelen? Welkom in de wonderbaarlijke wereld 
van het programmeren waarin we je alle geheimen leren om 
op een efficiënte manier betrouwbare applicaties te creëren 
voor de belangrijkste softwareplatformen, zowel native als 
via cross development. Vanaf de conceptfase tot en met het 
testen. Ook rekenintensieve applicaties zoals beeldverwer-
king, virtual reality en augmented reality komen aan bod. 

In de eerste fase leggen we een stevige basis. Je leert meer-
dere programmeertalen en gaat dieper in op het configure-
ren, installeren en beheren van Windows en Linux clients en 
servers. In het 2de semester ga je hiermee aan de slag en kun 
je je uitleven in een zelfgekozen eenvoudig project. Een vak 
als webdesign helpt jou om je project en jezelf te promoten.

In fase 2 worden je design- en programmeerskills verder 
uitgediept. Binnen Practice Enterprise dompelen we je onder 
in een groter project waarbij je samen met het ICT-team van 
een virtueel bedrijf de ICT-infastructuur en bedrijfsapplicaties 
ontwerpt en opzet. In de laatste fase stomen we je finaal klaar 
voor het echte bedrijfsleven. Hierin spelen jouw bachelorproef 
en stage een grote rol, maar je krijgt ook nog een vak als 
ondernemen, waarbij je samen met je team een businessplan 
maakt voor een project naar keuze. Uitdaging genoeg!

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT › keuzetraject Application Development
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 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
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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

*  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.

**  Lessen samen met studenten Informatiemanagement (Mechelen).

HALLO TOPJOB!
Met een ICT-diploma op zak is je toekomst verzekerd. 
Want in zowat alle sectoren worden ICT-profielen gezocht: 
consultants, freelancers, interne ICT-medewerkers ... 
In België alleen al zijn er meer dan 1.100 ICT-bedrijven 
die samen meer dan 100.000 ICT’ers tewerkstellen. 
Maar ook tal van andere bedrijven zijn op zoek naar 
ICT-professionals. 96,1% van onze afgestudeerden vindt 
dan ook binnen het jaar werk. 90% zelfs binnen de 
3 maanden!

TECHNISCH STERK
Techniek en technologie, daar 
zijn we goed in! Bij ons dus 
geen afzonderlijke weten-
schappelijke cursussen of 
taalvakken. Alles wat je nodig 
hebt om het te maken in de 
informaticawereld zit verwerkt 
in onze technische vakken. Zo 
leer je onmiddellijk de theorie 
aan de praktijk te koppelen.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PROGRAMMEREN & WEB 27 12
Programming fundamentals 6
Scripting 3
Web engineering 6
Python 6
MYSQL & PHP 6
Smart technology 6
Database fundamentals 6
COMPUTERSYSTEMEN 18
Computer systems 3
System architecture 3
Operating systems 12
NETWERKEN & SECURITY 9 18
Networking fundamentals 3
Network architecture 6
Industrial networks 3
Information security** 6
Hacking explained** 6
ICT technology for industry 3
PROFESSIONELE ONTWIKKELING 6
RZL 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice enterprise 6 9
Bachelorproef 30
EXPERT TRACK:  
APPLICATION DEVELOPMENT 21 24

Application development 3
Application & GUI development 3 6
Object oriented programming 12
Software engineering 3
Cross development 6
Parallel processing & apps 6
C# .NET programming 6

WE MAKE IT HAPPEN!
Is Vlaanderen te klein voor jou? Onze opleiding wordt 
internationaal getoetst met andere hogescholen en 
universiteiten dankzij Europese samenwerkingsprojecten. 
Hierdoor hebben we een groot netwerk voor uitwisseling 
van studenten in o.a. Ierland, Frankrijk, Kreta, Finland, 
Nederland, Duitsland ... Sla jij je vleugels toch liever iets 
verder uit? Wat dacht je van Israël of Oekraïne? 
The sky is the limit!

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Campus De Nayer

Applied Artificial Intelligence

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• applied A.I. application developer
• Python for A.I. programmer
• A.I. platform developer
• A.I. cloud engineer 
• zelfstandig ondernemer

A.I. INFRASTRUCTUUR

We beschikken over multi-core CPU/GPU- 
infrastructuur waaronder een NVIDIA® Tesla™ 
V100 gebaseerde DGX-1, een Tensor core geba-
seerd DGX™ Station en Jetson AGX™ developer 
kits voor het uitwerken van A.I. applicaties in 
functie van verschillende toepassingen. 

NIEUW EN UNIEK KEUZETRAJECT!

ICT DEVELOPER SPACE EN DOE-LANDSCHAP

Campus De Nayer is als het ware één grote  
developer space en beschikt naast een ICT-doe-
landschap ook over een eigen serverlokaal waar 
studenten steeds terecht kunnen en naar hartenlust 
mogen experimenteren. Dankzij de up-to-date 
computer- en netwerkinfrastructuur kunnen studen-
ten zelf ICT-systemen programmeren, opzetten  
en configureren.

Trends in ICT-systemen, toepassingen en 
technologieën, daar leef jij helemaal van op! 
Bovendien wil je niet alleen leren programmeren 
of zelf webapplicaties ontwikkelen, maar ook 
de rekenpower van je krachtige grafische game 
card innovatief aanwenden. 

We keren voor jou de wereld van het programmeren 
binnenstebuiten. Je ontdekt de geheimen van A.I. en leert 
applicaties maken met de belangrijkste A.I. frameworks en 
Cloud A.I. voor diverse toepassingen. Ook leer je deze imple-
menteren op verschillende CPU-, GPU- en Cloud-platformen. 
Naast basiskennis en de noodzakelijke wiskundige technieken, 
komt ook Python voor A.I. aan bod. 

In de 1ste fase leggen we een stevige en brede ICT-basis. Je 
leert meerdere programmeertalen en gaat dieper in op het 
configureren, installeren en beheren van computers. In een 
zelfgekozen project ga je hier ook meteen mee aan de slag. Een 
vak als webdesign helpt jou om je project én jezelf te promoten.

In fase 2 en 3 worden je A.I. Fundamentals en wiskunde voor 
A.I. bijgebracht en verdiep je je in Python voor A.I., A.I. frame-
works, A.I. applicaties en de mogelijkheden van A.I. in de Cloud. 
Zo stomen we je klaar voor het echte bedrijfsleven. Hierin 
spelen jouw bachelorproef en stage een grote rol, maar je krijgt 
ook nog een vak als ondernemen, waarbij je samen met je team 
een businessplan maakt voor een project naar keuze. Finaal ben 
je klaar voor de arbeidsmarkt, die op jouw profiel zit te wachten. 
De ideale start van een ongetwijfeld boeiende carrière!

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT › keuzetraject Applied Artificial Intelligence
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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

*  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.

WE MAKE IT HAPPEN!
Is Vlaanderen te klein voor jou? Onze opleiding wordt 
internationaal getoetst met andere hogescholen en 
universiteiten dankzij Europese samenwerkingsprojecten. 
Hierdoor hebben we een groot netwerk voor uitwisseling 
van studenten in o.a. Ierland, Frankrijk, Kreta, Finland, 
Nederland, Duitsland ... Sla jij je vleugels toch liever iets 
verder uit? Wat dacht je van Israël of Oekraïne?  
The sky is the limit!

JOBKANSEN TROEF!
 Artificiële Intelligentie is geen hype meer en de vraag naar 
afgestudeerden met kennis van A.I. is booming. In België 
alleen al zijn er meer dan 1.100 ICT-bedrijven die samen 
meer dan 100.000 ICT’ers tewerkstellen.  Maar ook tal van 
andere bedrijven zijn op zoek naar ICT-professionals. 96,1% 
van onze afgestudeerden vindt dan ook binnen het jaar 
werk. 90% zelfs binnen de 3 maanden!

TECHNISCH STERK
Techniek en technologie, daar 
zijn we goed in! Bij ons dus 
geen afzonderlijke weten-
schappelijke cursussen of 
taalvakken. Alles wat je nodig 
hebt om het te maken in de 
informaticawereld zit verwerkt 
in onze technische vakken. Zo 
leer je onmiddellijk de theorie 
aan de praktijk te koppelen.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJK 60 27 36
Computer systems 3
Database fundamentals 6
Information security 6
OS fundamentals 6
Scripting 3
C programming fundamentals 6
OS advanced 6
Practice enterprise lab 6 9
Web engineering 6
Network fundamentals 3
Smart technology 6
System architecture 3
PHP & MySQL 6
Python 6
Network architecture 6
RZL 3
Management 3
Bachelorproef 30
EXPERT TRACK: A.I. 33 24
Math for A.I. 6
A.I. fundamentals 6
Programming 6
Programming advanced 6
GUI development 3
Software engineering 3
App development 3
Python for A.I. 6
A.I. frameworks 6
A.I. applications 6
Cloud fundamentals 3
Cloud for A.I. 3

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Cloud and Cyber Security

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• cyber security consultant
• cloud solutions architect
• inspecteur bij Computer Crime Unit
• customer support engineer
• system engineer

HACK IT!

It takes one to know one. Alleen hackers kunnen 
hackers tegenhouden. Om te weten hoe je een cy-
beraanval stopt, moet je natuurlijk zelf kunnen hacken, 
zodat je ook zelf de zwakke plekken in je beveiliging 
kunt vinden en wegwerken. Via offensive security 
leer je zelf aanvallen uitvoeren en maak je kennis met 
het werk van ethical hackers, security auditing en 
de bijbehorende security frameworks. Via defensive 
security leer je jezelf verdedigen en aanvallen af te 
slaan, zodat je gegevens beschermd blijven.

IT FACTORY

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. 
Verwacht je aan een unieke samenwerking tussen 
de opleidingen Elektronica-ICT en Toegepaste 
Informatica die garant staat voor een continue 
kruisbestuiving tussen de diverse IT-domeinen en 
uitmondt in 5 keuzetrajecten: Internet of Things, 
Cloud and Cyber Security, Application Development, 
Artificial Intelligence en Digital Innovation. De eerste 
fase is gemeenschappelijk. Vanaf fase 2 kies je volle 
bak voor jouw specialisatie.

UNIEKE AANPAK: #ITFACTORY

Jij gaat graag creatief aan de slag en bent een 
early adopter als het op technologie aankomt. 
Computernetwerken, systemen en cloudappli-
caties vind je razend interessant. En dan vooral 
hoe je hackers te slim af kunt zijn door de dingen 
clever op te zetten, te managen en vooral ook 
goed te beveiligen tegen cyberaanvallen. 

Het keuzetraject Cloud and Cyber Security leidt jou op tot 
 security expert van de toekomst, met een doorgedreven kennis 
van o.a. cloud communication, privacy, netwerken, Linux & 
Microsoft services en datacentertechnologie. Dankzij je passie 
voor cyber security ben je vandaag klaar voor de uitdagingen 
van morgen. 

We kijken binnen de opleiding bovendien verder dan je 
technische bagage. We werken individueel én op maat aan je 
professionele vaardigheden en 21st century skills, die steeds 
meer het verschil maken op de arbeidsmarkt. We begeleiden 
je daarbij van bij de start tot aan de finish. Je krijgt elk jaar een 
coach toegewezen die je opvolgt en tips geeft. Bij ons studeer je 
dus niet alleen!

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer en meer 
studenten kiezen voor een IT-opleiding, maar ook de vraag naar 
IT’ers stijgt, waardoor het een knelpuntberoep blijft. 98% van 
onze studenten heeft dan ook werk binnen 3 maanden en vaak 
zelfs nog voor het afstuderen! 

Kun je het studentenleven nog geen vaarwel zeggen? Breid je 
kennis uit met een master of een extra bachelor. Jij kiest!

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT › keuzetraject Cloud and Cyber Security
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 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

@WORK 13 14 38
Communication skills 4 6 3
Professionele ontwikkeling 3 3 3
Projectwerk 6 5 8
Stage 20
Bachelorproef     4
CLOUD AND CYBER SECURITY 47 46 22
Python - Java 10  
Webdesign - PHP 10 4  
SQL 4  
IoT devices 7 3  
Linux 4 7
Windows 4 7 3
Netwerken 8 7  
Systems engineering & analysis 5  
Business essentials 4  
Database management 4  
Cyber security 5 8
ITIL 3
Cloud communication 4
Keuzevak     4

GO INTERNATIONAL! 
Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van onze 
studenten studeert of loopt stage in het buitenland! Wat dacht 
je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, Griekenland, 
Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of Tsjechië?  
There’s no limit!

JUST DO IT! 
De IT-wereld evolueert zo snel dat handboeken het tempo 
niet aan kunnen. Om er zeker van te zijn dat we de laatste 
ontwikkelingen volgen, is alle cursusmateriaal digitaal. 
Bovendien kun je IT niet blokken, je moet het ‘doen’. Daarom 
word je in de opleiding ondergedompeld in groepswerken 
en projecten. Dankzij onze nauwe contacten met de 
bedrijfswereld, worden veel van deze opdrachten gegeven  
én gecoacht door partners uit de IT-sector.

introductieweek keuzeproject

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 
Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Elektronica-
ICT en Toegepaste Informatica.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Campus De Nayer

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Security, Systems and Services

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• systeemspecialist
• netwerk & security specialist
• virtualisatie & high availability 

specialist
• ICT-infrastructuurspecialist
• security manager
• zelfstandige ondernemer

CISCO CERTIFIED NETWORK  
ACADEMY (CCNA)

Een succesvolle carrière in ICT start met 
een Cisco Certified Network Academy-
certificaat. Al tijdens je opleiding 
bereiden we je voor op het behalen van 
dit CCNA-certificaat. Hiermee haal je 
de internationale norm en kun je na het 
afstuderen bij zowat elk ICT-bedrijf aan 
de slag!

ICT DEVELOPER SPACE EN 
DOE-LANDSCHAP

Campus De Nayer is als het ware één 
grote developer space en beschikt naast 
een ICT-doe-landschap ook over een 
eigen serverlokaal waar studenten steeds 
terecht kunnen en naar hartenlust mogen 
experimenteren. Dankzij de up-to-date 
computer- en netwerkinfrastructuur 
kunnen studenten zelf ICT-systemen pro-
grammeren, opzetten en configureren. 

BYE BYE MALWARE! 
MEET OUR ICT-EXPERTS!

ICT is helemaal jouw ding! Topics als servers, firewalls 
en hacking trekken gegarandeerd je aandacht. Je 
bent gefascineerd door IoT en wil weten hoe je zelf 
computersystemen en netwerken kunt opzetten en 
beheren, met security als belangrijkste focus. 

Maak je alvast klaar voor een deep dive in virtualisatie, dé grote 
aardverschuiving die de ICT-wereld grondig heeft veranderd. Je leert 
hoe je de downtime van je systeem minimaliseert en hoe je optimaal 
gebruik maakt van multicore processorsystemen. Je ontdekt alles over 
de technologie van servers en datacenters, geavanceerde netwerken, 
redundantie en storage. Op het einde van de rit heeft geen enkel 
netwerk nog geheimen voor jou!

Ook de problematiek van virussen, spam, hacking en andere malware 
komt uitgebreid aan bod. Je verdiept je in het opzetten van allerlei 
geavanceerde services, zowel lokaal als in de cloud. Sterker nog,  
je leert zelf een cloud-omgeving opzetten.

Uniek aan de opleiding is onze aandacht voor vakoverschrijdend 
projectwerk. Dat gaat van kleinere projecten in fase 1, tot en met het 
ontwerpen en implementeren van de ICT-infrastructuur van een virtueel 
bedrijf - samen met je ICT-team - in de tweede fase. 

Bovendien fungeert security als centraal thema doorheen álle 
vakken, en niet zozeer als apart vak. In de laatste fase word je finaal 
klaargestoomd voor het echte bedrijfsleven. Hierin spelen jouw 
bachelorproef en stage een grote rol, maar je krijgt ook nog een vak 
als ondernemen, waarbij je samen met je team een businessplan  
maakt voor een project naar keuze.

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT › keuzetraject Security, Systems and Services
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 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

*  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.

HALLO TOPJOB!
Met een ICT-diploma op zak is je toekomst verzekerd. 
Want in zowat alle sectoren worden ICT-profielen gezocht: 
consultants, freelancers, interne ICT-medewerkers ... In 
België alleen al zijn er meer dan 1.100 ICT-bedrijven die 
samen meer dan 100.000 ICT’ers tewerkstellen. Maar ook 
tal van andere bedrijven zijn op zoek naar ICT-professio-
nals. 96,1% van onze afgestudeerden vindt dan ook binnen 
het jaar werk. 90% zelfs binnen de 3 maanden!

WE MAKE IT HAPPEN!
Is Vlaanderen te klein voor jou? Onze opleiding wordt 
internationaal getoetst met andere hogescholen en 
universiteiten dankzij Europese samenwerkingsprojecten. 
Hierdoor hebben we een groot netwerk voor uitwisseling 
van studenten in o.a. Ierland, Frankrijk, Kreta, Finland, 
Nederland, Duitsland ... Sla jij je vleugels toch liever iets 
verder uit? Wat dacht je van Israël of Oekraïne? 
The sky is the limit!

TECHNISCH STERK
Techniek en technologie, daar 
zijn we goed in! Bij ons dus 
geen afzonderlijke wetenschap-
pelijke cursussen of taalvakken. 
Alles wat je nodig hebt om 
het te maken in de informati-
cawereld zit verwerkt in onze 
technische vakken. Zo leer je 
onmiddellijk de theorie aan de 
praktijk te koppelen.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PROGRAMMEREN & WEB 27 12
Programming fundamentals 6
Scripting 3
Web engineering 6
Python 6
MYSQL & PHP 6
Smart technology 6
Database fundamentals 6
COMPUTERSYSTEMEN 18
Computer systems 3
System architecture 3
Operating systems 12
NETWERKEN & SECURITY 9 18
Networking fundamentals 3
Network architecture 6
Industrial networks 3
Information security** 6
Hacking explained** 6
ICT technology for industry 3
PROFESSIONELE ONTWIKKELING 6
RZL 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice enterprise 6 9
Bachelorproef 30
EXPERT TRACK: SYSTEM ENGINEERING 21 24
Computer infrastructure & advanced networking 9
Virtualisation & high availability 12
Media networks 6
Cloud computing 6
Hacking expert** 6
OS & services advanced 6

**  Lessen samen met studenten Informatiemanagement (Mechelen).

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Geel

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Digital Innovation

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

IT FACTORY

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. Na 
het gemeenschappelijk eerste jaar kun je in Digital 
Innovation je eigen pad bewandelen. Jij bepaalt 
zelf de domeinen waarin jij je wil specialiseren. Wij - 
samen met ons netwerk van bedrijven - coachen jou 
om de nodige kennis en competenties te vergaren. 
Daarbij leg jij de lat hoog voor jezelf. :-)

MINDER VAK, (VEEL) MEER PROJECT, 
JE EIGEN TRAJECT

Elektronica-ICT interesseert je. Echt wel. 
Misschien ben je er al lang mee bezig, in je 
eigen tijd, op je eigen kamer, je eigen laptop. 
Je voelt wel dat je het in je hebt. Dat het een 
kwestie is van proberen, werken, trainen, 
desnoods tot een kot in de nacht. 

OK, nu komt het erop aan jouw talent te verzilveren met 
een diploma! Maar lang op de schoolbanken zitten en op 
commando oefeningen maken, nee, dat is niets voor jou. Daar 
kun je het geduld niet voor opbrengen. Jij wil aan de slag, 
dingen uitproberen, vooruit. Je legt de lat hoog voor jezelf.

Goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we binnen de bachelors 
Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica een uniek traject 
ontwikkeld. Een traject voor digital innovators, voor vernieu-
wers, voor durvers, die iets in hun mars hebben, die in team aan 
echte bedrijfsprojecten willen werken om de knepen van het vak 
te leren.
 
Veel minder vakken, veel meer projecten, zodat jij echt je 
talenten kunt aanspreken. Wij geven je de mogelijkheden, jij 
neemt de verantwoordelijkheid om al je projecten tot in de 
puntjes af te werken. Dat is de deal.
 
Ben je een probleemoplosser? Een wizard? Een puzzelaar? 
Zie je het zitten om na een gemeenschappelijk eerste jaar, in 
overleg met je coach, je opleiding zelf vorm te geven? OK dan, 
let’s do it!

JOBS, JOBS, JOBS

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer 
en meer studenten kiezen voor een IT-opleiding, 
maar ook de vraag naar IT’ers stijgt zodat het een 
knelpuntberoep blijft. 98% van onze studenten heeft 
werk binnen de drie maanden en vaak zelfs voor ze 
klaar zijn met hun studie. En wat zoeken bedrijven het 
meest? Juist: innovators die het heft in eigen hand 
durven nemen!

DIGITAL 
INNOVATION

• .NET developer
• requirements analyst
• web developer
• artificial intelligence 

innovation lead
• data scientist
• ...

• IT project manager
• IoT engineer  
• app developer
• cyber security consultant
• cloud solutions architect
• system engineer
• full stack developer

EEN GREEP UIT HET AANBOD

 Bachelor Elektronica-ICT › keuzetraject Digital Innovation
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 fb.com/ElektronicaICT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

introductieweek keuzeproject

MIJN PROGRAMMA  FASE 1 2 3

MIJN VAKKEN, MIJN PROJECTEN 60 60 60

Een klassieke bacheloropleiding bestaat uit 3 fases (in 
principe 3 jaar) die elk ongeveer 60 studiepunten tellen. 
Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld 
nodig hebt voor het verwerken van de leerstof of voor 
het opleveren van een project. We rekenen voor 1 
studiepunt ongeveer 25 à 30 uren werk. 
Een opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen, zoals 
Python, Java, SQL, netwerken, communication techno-
logie, smart home automation enz. Dat is de ‘gewone’ 
gang van zaken.

In het unieke traject Digital Innovation is het eerste jaar 
gemeenschappelijk met de andere vier trajecten in de IT 
Factory: Internet of Things, Cloud and Cyber Security, 
Application Development en Artificial Intelligence.

Daarna kies je - met de hulp van jouw coach - uit de vak-
ken en uit onze IT-projecten bij bedrijven die uitdagingen 
die je het meest aanspreken. Zo leer je de IT-skills die je 
het best liggen. Gaandeweg kun je ook je eigen projecten 
aanbrengen en die, samen met een bedrijf, tot een goed 
einde brengen. Daarbij ligt de lat hoog: jouw traject 
is minstens even ‘tough’ als elk van onze vier andere 
trajecten in de factory, maar net dat maakt het boeiend 
en net deze aanpak garandeert je een diploma met heel 
wat pluspunten.

GO INTERNATIONAL! 
Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van 
onze studenten studeert of loopt stage in het buitenland! 
Wat dacht je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, 
Griekenland, Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of 
Tsjechië? There’s no limit!

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 
Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Elektronica-
ICT en Toegepaste Informatica. Het traject Digital Innovation 
integreert alle componenten.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken

47



48



P.
50

Bachelor

Energietechnologie

Professionele bachelor

Energietechnologie

JIJ WERKT MEE AAN 
DE ENERGIE VAN MORGEN

Om innovatie in de toekomst te garanderen moet je vandaag 
in kennis investeren. Jij wil jezelf ontwikkelen in een innovatieve 
technologische omgeving. Je bent dan ook op zoek naar een 
technische opleiding met een brede visie en groeikansen.

We behoren met ons competentiegericht onderwijs bovendien 
bij de top in Vlaanderen. Met energie als centrale thema spelen 
we in op de actuele noden op het terrein.

Elke sector, waar ook ter wereld, gebruikt energie. Innovatie in 
de energievoorziening is dan ook een echte trend. Wij passen 
onze vakinhouden, labo’s en onderwerpen systematisch aan 
deze trends aan en blijven zo altijd up-to-date.

Dankzij je ruime technische kennis ben je erg gegeerd op de 
arbeidsmarkt. Het zou best kunnen dat jij net als veel van je 
voorgangers je diploma behaalt met al een job op zak.

 Geel
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 Geel

Contact
Peter Alen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)478 365 999
peter.alen@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/Energietechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Energietechnologie

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel   thomasmore.be/geel

• projectleider bij infrastructuurwerken
• storingstechnieker
• werfleider technieken
• calculator systeemdimensionering
• productieverantwoordelijke
• energie-adviseur
• tekenaar / ontwerper
• commercieel medewerker

KLAAR VOOR DE ARBEIDSMARKT

De opleiding werkt vanaf het begin aan de persoon- 
lijke vorming van studenten binnen vier centrale 
functieprofielen: projectleiders, technici, technisch- 
commerciëlen en calculators. Zo ken jij bij het 
afstuderen jouw sterktes en kun je gericht solliciteren 
voor de job die best bij jou past. Jouw ruime kennis 
en vaardigheden maken je trouwens erg gegeerd op 
de arbeidsmarkt. Zo heeft 82% van onze afstudeer-
ders binnen de maand een topjob! No kidding.

DE ELEKTRISCHE EN THERMISCHE 
ENERGIETRANSFORMATIE IS  
ESSENTIEEL. OVERAL TER WERELD.

IN NAUW OVERLEG MET DE SECTOR

De energiesector evolueert snel. Onze sterke band 
met de sector zorgt echter voor up-to-date leerstof 
en een optimale overgang van onderwijs naar 
de realiteit. Lessen, lezingen en workshops door 
experts vullen het programma van de opleiding 
aan, maar ook interessante bedrijfsbezoeken, een 
businesstrip naar Duitsland en talloze projecten 
in opdracht van externe bedrijven stomen je klaar 
voor de toekomst. 

Jij stroomt over van enthousiasme in een 
innovatieve technologische omgeving. Je houdt 
ervan om technisch uitgedaagd te worden 
en oplossingen te zoeken om de nieuwe 
energiewereld waar te maken. En dat bij een 
opleiding met een brede visie en groeikansen. 

Laad je batterijen alvast op, zodat je helemaal klaar bent om 
de veelzijdige aspecten van energie te ontdekken. De nadruk 
ligt op elektrische energietechnieken in industrie en gebouwen, 
maar relevante lessen over thermische toepassingen, ener-
gieproductie, energie-efficiëntie door hernieuwbare energie, 
Internet of Things, ontwerpprogramma’s en automatisering 
komen ook aan bod. 

Je maakt bovendien niet alleen kennis met de vele technieken 
en hun labo’s, maar je werkt ook aan je algemene sociale 
en communicatievaardigheden tijdens echte projecten bij 
bedrijven. 21th century skills, check!

ONZE AANPAK, WAARDEREND EN UP-TO-DATE
Wij zijn er voor jou. Dat merk je meteen aan het vlotte contact 
met je docenten en aan onze studie- en studentenbegelei-
ding. Zo garanderen we een vlotte overstap naar het hoger 
onderwijs. Om je slaagkansen bovendien te verhogen bouwen 
we de moeilijkheidsgraad jaar na jaar op en hebben we de 
studielast in het eerste semester gespreid over twee examen-
momenten. Geen ophoping van leerstof dus en je krijgt snel 
feedback over je resultaten.

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Energietechnologie
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 fb.com/Energietechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

ENERGIEPRODUCTIE
Hernieuwbare energie 4
Hernieuwbare energie lab 4
Elektriciteitscentrales en energiedistributie 4
Windenergie en netkoppelingen 4
AUTOMATISERING EN DATACOMMUNICATIE
Domotica KNX 4
Domotica KNX lab 3
Energiemonitoring lab 4
Datacommunicatie 3
PLC basis + gevorderden 4 4
Automatisering 4
Industriële energietoepassingen 4
Aandrijftechnieken 4
STUDENT @ WORK
Projecten:

‘Energie in gebouwen’ - planning & calculatie 5
‘Rationeel energieverbruik’ - onderzoek & analyse 5
‘De start-up’ - ondernemerschap & innovatie 5
Bachelorproef 7
Stage in Vlaanderen 15
Optie: stage in het buitenland 18
Optie: professionele ontwikkeling 5

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ALGEMENE VORMING EN VAARDIGHEDEN
Wiskunde 5
Analyse en verwerking van data 4
Energiemanagement en beleid 4
Management skills 3
International skills 4
Ondernemerschap 4
RZL 3
VCA voor leidinggevenden 3
ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEKEN
Elektriciteit 7
Elektriciteit lab 6
Elektrische installatietechnieken 4
Industriële LS-installaties 4
Industriële LS-installaties lab 4
Verlichting + lab 4
Elektrisch tekenen 4
Elektrische energietoepassingen 5
Elektrische energietoepassingen lab 3
THERMISCHE ENERGIE
Duurzaam wonen 4
Warmtepompen 4
Energetische uitrusting van gebouwen 4
Thermische energietoepassingen 4
Thermische energieverdeling 4

 FASE 1 2 3

 BASECAMP, de kick-off van het academiejaar 

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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Keuzetraject

Information and 
Cyber Security

 Mechelen
P.

54

Keuzetraject

Data Analytics

 Mechelen

Professionele bachelor

Informatiemanagement 
en Multimedia

UNIEKE COMBINATIES VAN
BUSINESS EN TECHNOLOGIE

Ben je gebeten door de nieuwste digitale tools om organisaties 
intelligenter te maken? Wil je leren hoe je uit een massa data 
waardevolle informatie voor een organisatie identificeert, hoe 
je deze informatie toegankelijk maakt door deze te visualiseren 
en hoe je deze data ook efficiënt en doelgericht beveiligt? 

Wij presenteren je twee keuzetrajecten met een eigen focus:
• Papier is verdwenen, de digitale economie is een feit. Maar 

hebben brandblussers hun digitale tegenhanger al gevonden? 
Is het slot op de deur vervangen door een firewall? Je ontdekt 
het in het keuzetraject Information and Cyber Security.

• Data bevatten een schat aan informatie en zijn van groot 
strategisch belang voor bedrijven. Netflix kent je beter dan 
je eigen lief en schotelt je de perfecte film voor. Trivago weet 
nog voor je eerste klik dat je een citytrip plant naar Dublin. 
Enter het keuzetraject Data Analytics.

VOOR ELK WAT WILS
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 Mechelen

#wearemechelen
 fb.com/Informatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Data Analytics

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

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen   thomasmore.be/devest

• data analyst
• data storyteller
• business information manager
• business intelligence consultant
• business analyst
• marketingtechnoloog

RECHT UIT EN IN DE PRAKTIJK!

Om je voor te bereiden op een werkomgeving die 
voortdurend verandert, test je via projectwerk bij 
bedrijven de nieuwste technologieën uit in een échte 
werkomgeving. Voor al die begeleiding en kennis 
mag je rekenen op (gast)docenten die met hun beide 
voeten in de bedrijfswereld staan. Gooi daar een 
gezonde no-nonsense-aanpak bovenop en je komt 
tot een unieke mix aan authenticiteit, expertise en 
coaching!

DATA ZIJN GOUD WAARD EN DAT 
WEET JIJ AL LANG

HALLO TOPSTAGE EN -JOB! 

De vraag naar data experten is de afgelopen jaren 
exponentieel gegroeid. Je kunt dan ook rekenen op 
een stage bij uiteenlopende topbedrijven: Ordina, 
PWC, Deloitte, DHL, Cummins, KBC, Telenet, Audi, 
Proximus, Keyrus, de Cronos groep, IBM ... Dankzij 
de unieke combinatie van technische kennis, inzicht 
in data en je bedrijfskundige achtergrond staan 
bedrijven voor jou in de rij! Met je diploma verover jij 
na het afstuderen razendsnel een superboeiende job!

Jij wil ontdekken hoe je bedrijven en organisaties 
intelligenter maakt. Hiervoor ga je op zoek naar 
IT-technologieën die je helpen om in het bos van 
data de perfecte boom te vinden.  

Je kritische geest en je zesde zintuig voor de juiste informa-
tienoden helpen je bij deze missie. Hierdoor ben je in staat 
voorspellingen te doen en pik je trends ver op voorhand op. 
Je weet jouw bevindingen bovendien op een heldere manier 
over te brengen. 

Om je onderzoek en resultaten in kaart te brengen, bieden we 
je technologische tools aan waarmee je aan de slag kunt met 
grote hoeveelheden data en databanken. Je leert dashboards 
bouwen en vullen zodat bedrijven hun eigen business én hun 
klanten nog efficiënter verder kunnen helpen. En dat allemaal 
op een stevige basis van ondernemerschap, (project)manage-
ment, communiceren en presenteren. 

Twijfel je of je eigen databank al die nieuwe informatie wel kan 
verwerken? No need to panic. De vakken worden georgani-
seerd in modules van 13 weken. Zo spreiden we studiedruk en 
examens. En jij krijgt snel feedback. Win-win! 

Praktijk vormt de rode draad doorheen de opleiding. Met 
doorgedreven projectwerk, innovation labs en deelname aan 
seminaries word je continu ondergedompeld in het echte 
bedrijfsleven. In fase 2 volg je al een stage van 8 weken. Tijdens 
je laatste jaar ga je nog een stapje verder en loop je 3 maanden 
stage. Is België jou te klein? Kies dan voor een samenwerking 
met een buitenlandse partnerschool of ga op uitwisseling!

Contact
Yves Van Handenhove
Opleidingsmanager
+ 32 (0)495 62 87 88
yves.vanhandenhove@thomasmore.be

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Informatiemanagement en Multimedia › keuzetraject Data Analytics
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 fb.com/Informatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

BUSINESS 9 7 12
Business fundamentals 3
Introductie tot financieel management 3
Inleiding recht 3
Strategic intelligence 4
Enterprise resource planning 3
Financial management @ work 6
Business intelligence advanced 6
PERSONAL DEVELOPMENT 9 9 6
Communication skills 3 3 3
Entrepreneurship 3
Personal development 3
Design lab 3
Trendwatching & new technologies discovery 3
Beroepsethiek & zingeving 3
@WORK 3 12 28
Inspiratielab 3
Incompany project 12
Stage 18
Bachelorproef 10
TECHNOLOGY 39 32 14
Programming fundamentals 6
Web fundamentals 6
Databases 6
Business intelligence 4
Scripting 4
Analytical intelligence 3
Information security - fundamentals 6
Privacy & sensitive information 4
Programming web 6
Webservices 6
Identity & access management 4
Dimensional modeling 4
Data integration 4
Data science basics 4
Marketing analytics 4
AI/ML @ work 4
Data science expert topics 6
Customer insights 4

STRAFFE  
BEDRIJFSPARTNERS
Onze ‘Partners in Education’ zijn 
nauw betrokken bij de opleiding. 
Zij delen hun expertise, coachen 
en challengen jou, en laten je 
waardevolle praktijkervaring 
opdoen. Hun naam en faam 
staat bovendien leuk op je cv!

• Agiliz
• At Once
• Colruyt
• Cummins
• Deloitte
• Grasshoppers
• IBM
• Ordina
• Telenet

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Mechelen

Jij weet dat technologie zijn zwakke kantjes 
heeft en dat hackers die misbruiken. Je 
kiest er met deze opleiding voor om een 
ethisch verantwoorde hacker en een bewuste 
veiligheidsexpert te worden. 

Je hebt een sterke interesse in IT-technologieën en wil 
je bijdrage leveren op vlak van bedrijfsstrategie. Je weet 
bovendien dat het belangrijk is om je expertise op een 
verstaanbare manier over te brengen, zodat je aan managers 
en werknemers zonder technische achtergrond perfect kunt 
uitleggen welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

We leren je de basistechnieken van informatiebeheer en 
concepten zoals ‘security by design’ en ‘privacy by design’. 
We brengen je daarnaast technologische kneepjes en 
technieken bij waarmee je aan de slag kunt met hacking tools 
en verdedigingstechnieken zoals digitale inbraakbeveiliging, 
forensische analyse en firewalls. En dat allemaal op een 
stevige basis van ondernemerschap, (project)management, 
communiceren en presenteren. De vakken worden 
georganiseerd in modules van 13 weken. Zo spreiden we 
studiedruk en examens. En jij krijgt snel feedback. Win-win! 

Praktijk vormt de rode draad doorheen de opleiding. In fase 
2 word je klaargestoomd om het certificaat Ethical Hacker te 
behalen en volg je al een eerste stage van 8 weken. Tijdens je 
laatste jaar ga je nog een stapje verder en loop je 3 maanden 
stage. Is België jou te klein? Kies dan voor een samenwerking 
met een buitenlandse partnerschool of ga op uitwisseling!

Contact
Yves Van Handenhove
Opleidingsmanager
+ 32 (0)495 62 87 88
yves.vanhandenhove@thomasmore.be#wearemechelen

 fb.com/Informatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Information and Cyber Security

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

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen   thomasmore.be/devest

• system engineer
• network & security specialist
• virtualization engineer
• data protection officer
• cyber security advisor
• privacy analyst

RECHT UIT EN IN DE PRAKTIJK!

Om je voor te bereiden op een werkomgeving die 
voortdurend verandert, test je via projectwerk bij 
bedrijven de nieuwste technologieën uit in een 
échte werkomgeving. Voor al die begeleiding en 
kennis mag je rekenen op (gast)docenten die met 
hun beide voeten in de bedrijfswereld staan. Gooi 
daar een gezonde no-nonsense-aanpak bovenop 
en je komt tot een unieke mix aan authenticiteit, 
expertise en coaching!

HALLO TOPSTAGE EN -JOB!

Jouw totaalprofiel vormt een echte aanwinst tussen 
de bedrijfsstrategen van elke organisatie. Je kunt 
dan ook rekenen op een stage bij uiteenlopende 
topbedrijven: Ordina, PWC, Deloitte, DHL, Cummins, 
KBC, Telenet, Audi, Proximus, Keyrus, de Cronos 
groep, IBM ... Dankzij de unieke combinatie van 
technische kennis, inzicht in data, soft skills en je 
bedrijfskundige achtergrond staan bedrijven voor jou 
in de rij! Met je diploma verover jij na het afstuderen 
daardoor razendsnel een superboeiende job! 

WANTED: SECURITY EXPERT 
VAN DE TOEKOMST

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Informatiemanagement en Multimedia › keuzetraject Information and Cyber Security
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 fb.com/Informatiemanagement.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

BUSINESS 9 7 12
Business fundamentals 3
Introductie tot financieel management 3
Inleiding recht 3
Strategic intelligence 4
Enterprise resource planning 3
Financial management @ work 6
Business intelligence advanced 6
PERSONAL DEVELOPMENT 9 9 6
Communication skills 3 3 3
Entrepreneurship 3
Personal development 3
Design lab 3
Trendwatching & new technologies discovery 3
Beroepsethiek & zingeving 3
@WORK 3 12 28
Inspiratielab 3
Incompany project 12
Stage 18
Bachelorproef 10
TECHNOLOGY 39 32 14
Programming fundamentals 6
Web fundamentals 6
Databases 6
Business Intelligence 4
Scripting 4
Analytical intelligence 3
Information security - fundamentals 6
Privacy & sensitive information 4
Programming web 6
Webservices 6
Identity & access management 4
Dataprotection expert class 6
Organisation & information security policy 3
Hacking 7
AI/ML @ work 4
Business continuity planning & disaster recovery 4
Integrated security lab 6

STRAFFE  
BEDRIJFSPARTNERS
Onze ‘Partners in Education’ zijn 
nauw betrokken bij de opleiding. 
Zij delen hun expertise, coachen 
en challengen jou, en laten je 
waardevolle praktijkervaring 
opdoen. Hun naam en faam 
staat bovendien leuk op je cv!

• Agiliz
• At Once
• Colruyt
• Cummins
• Deloitte
• Grasshoppers
• IBM
• Ordina
• Telenet

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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Bachelor

Ontwerp- en 
Productietechnologie

Professionele bachelor

Ontwerp- en  
Productietechnologie

EEN NIEUWSGIERIGE BEDENKER, 
DAT BEN JIJ!

Jij schroeft al eens dingen uit elkaar om uit te pluizen hoe ze 
werden gemaakt en bestudeert ontwerpen met een enorme 
belangstelling. Je wil creatief zijn met een tekenpakket, maar 
ook praktisch aan de slag gaan met bewerkings- en meet- 
machines. Op die manier wil jij op een duurzame manier 
producten tot leven brengen met de nieuwste technologieën 
en materialen.

Maak je keuze uit één van onze twee specialisaties: 
• Wil jij nieuwe concepten bedenken en innovatieve producten 

creëren? Kies dan voor Design. 
• Meer geboeid door de optimale combinatie tussen vorm, 

materiaal en techniek in de industriële productie?  
Dan ga je voor Industrial.

Specifieke technische voorkennis is trouwens niet vereist. De 
opleiding is zo opgebouwd dat de ene student zich verdiept en 
de andere in het begin wat bijbeent. De belangrijkste troeven 
om te slagen zijn interesse, motivatie, inzet en creativiteit.

 Campus De Nayer
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 Campus De Nayer

Jij bestudeert ontwerpen van producten, instal-
laties en machines met grote nieuwsgierigheid 
en wil de relatie tussen design, materiaalkeuze 
en product onderzoeken. Met nieuwe technolo-
gieën en materialen wil jij bovendien graag op 
een duurzame manier dingen tot leven brengen. 

Alles draait rond het proces ‘van idee tot product’. De nadruk 
ligt hierbij op functioneel ontwerp, maar vooral ook op veel 
hands-on realisatie. En dat van digitaal design over virtueel 
testen tot de finale productie.

Wij geven je een brede basis mee én bieden je de kans om je 
te verdiepen in de keuzetrajecten ‘Industrial’ en ‘Design’. In 
fase 1 leggen we de fundering voor de rest van je opleiding:   
je leert alles over CAD- en productietechnieken, materiaalkeuze 
en meettechnieken voor de kwaliteitscontrole. In semester 2 
ontwerp en produceer je ook jouw eerste eenvoudige product. 

In de tweede fase gaan we een stap verder en verdiep je 
je in geavanceerde technieken. Ook bieden we je steeds 
uitdagender projectwerk aan, waarbij er meer zelfstandigheid 
van je verwacht wordt. 

In fase 3 ligt de focus op jouw stage en bachelorproef. Die 
spelen zich meestal af op een bedrijf, maar ook op de campus 
zijn er mooie opportuniteiten. Van je bachelorproef maak je 
een scriptie. Die presenteer en verdedig je voor een jury van 
externe specialisten. Zo ben jij op het einde van de rit  
helemaal klaar voor het echte werk!

Contact
Hilde Jansen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 31 69 44
hilde.jansen@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/OntwerpEnProductietechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Ontwerp- en Productietechnologie

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

• product designer   
• technisch tekenaar
• machinebouwer
• werktuigbouwer
• productie-

verantwoordelijke

• trainer
• zelfstandig 

 ondernemer
• operator van  

complexe machines
• CAD/CAM specialist

INDUSTRIAL TRACK

We leggen ons toe op industriële productie. We 
volgen de nieuwste trends op de voet en werken 
met de laatste technologische hoogstandjes. Je 
maakt kennis met een brede waaier aan produc-
tietechnieken zoals het 5-assig bewerken van 
materialen, plasmasnijden, vonken, lassen … en je 
doet vooral zelf heel wat ervaring op! Zo leer je om 
al in de ontwerpfase rekening te houden met de 
mogelijkheden en beperkingen van deze productie-
technieken en de optimale combinatie tussen vorm, 
materiaal en productietechniek te kiezen.

ENGINEERING VAN A TOT Z DESIGN TRACK

We focussen op productietechnieken als spuitgieten, 
thermovormen en 3D-printen. Nieuwe technologieën 
maken de productie van complexe vormen een pak 
eenvoudiger en geven je veel meer vrijheid in de 
vormgeving van producten. Je kunt je creativiteit 
volledig uitleven in schetsen, freeform modeling 
en prototyping. Je wordt de bedenker van nieuwe 
concepten en creator van innovatieve ontwerpen.

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Ontwerp- en Productietechnologie
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 fb.com/OntwerpEnProductietechnologie.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3
GEMEENSCHAPPELIJK 42 36 9
DESIGN      

Schetsen - basis 3
CAD - fundamentals 3
CAD - part design 3
CAD - assembly design theorie 6
CAD - functional design theorie 6
Ontwerpmethodiek 3

MANUFACTURING      
Productietechnieken 3
Industriële productie 3 3 3
Computer aided manufacturing 3 3
Verbindingstechnologie 3

FUNDAMENTALS      
Mechanica 3
Sterkteleer 6
Materiaalkunde 3
Materiaalkeuze 3
Werktuigonderdelen 3
Werktuigbouw 6
Geometrische meettechniek - basis 3
PLC-sturingen 3
Toegepaste wiskunde 6

ALGEMENE VORMING EN VAARDIGHEDEN      
Management 3
RZL | ethiek en deontologie 3

DESIGN TRACK 18 24 51
DESIGN      

Schetsen 3 3
CAD - freeform modeling 3
CAD - reversed engineering 3
CAD - advanced features 3
CAD - eindige elementen analyse 3
Design for additive manufacturing 6

MANUFACTURING      
Design and prototyping 3
Manufacturing technologies 3 3

FUNDAMENTALS      
Creative communication 6
Ergonomie 3
Elektrotechniek 3

PROJECTS      
Project 6 6 6
Bachelorproef 30

INDUSTRIAL TRACK 18 24 51
DESIGN      

CAD - eindige elementen analyse 3
CAD - advanced features 3

MANUFACTURING      
Computer aided manufacturing 3
Manufacturing technologies 3
Lastechnologie 3
Geometrische meettechniek 3

FUNDAMENTALS      
Fluïdomechanica 6 6
Elektrotechniek 6 6
Mechatronica 3
Productcontrole en -detectie 3
Mechanisch onderhoud 3

PROJECTS      
Project 6 6
Bachelorproef 30

 FASE 1 2 3
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Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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Professionele bachelor

Toegepaste Informatica

BYTE JE HELEMAAL VAST IN DE BITS 

Heb je interesse in hoogtechnologische ontwikkelingen? 
Heb je je al afgevraagd hoe je apps voor een smartphone 
programmeert? Ben je creatief en ondernemend? Wil je 
websites leren maken? Of alles te weten komen over 
big data en netwerken?

De IT Factory is een unieke samenwerking tussen de 
opleidingen Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT op 
Campus Geel. Je krijgt een brede basis in IT, waarna je een 
keuze maakt tussen vier keuzetrajecten.

Studeer je Toegepaste Informatica, dan kun je je specialiseren 
in een van de volgende trajecten:

• Application Development
• Artificial Intelligence
• Digital Innovation

Wil je je na het eerste jaar toch liever verdiepen in Cloud 
and Cyber Security of Internet of Things? Dat kun je in het 
tweede jaar zonder  problemen overstappen naar de Bachelor 
 Elektronica-ICT!

P.
64

Keuzetraject

Application 
Development

 Geel
P.
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Keuzetraject

Artificial 
Intelligence

 Geel
P.
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Keuzetraject

Digital  
Innovation

 Geel

VOOR ELK WAT WILS
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 Geel

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Application Development

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel   thomasmore.be/geel

JUST DO IT!

De IT-wereld evolueert zo snel dat handboeken het 
tempo niet aan kunnen. Om er zeker van te zijn dat 
we de laatste ontwikkelingen volgen, is alle cursus-
materiaal digitaal. Bovendien kun je IT niet blokken, 
je moet het ‘doen’. Daarom word je in de opleiding 
ondergedompeld in groepswerken en projecten. 
Dankzij onze nauwe contacten met de bedrijfswereld, 
worden veel van deze opdrachten gegeven én 
gecoacht door partners uit de IT-sector.

UNIEKE AANPAK: #ITFACTORY IT FACTORY 

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. 
Verwacht je aan een unieke samenwerking tussen de 
opleidingen Elektronica-ICT en Toegepaste Informati-
ca die garant staat voor een continue kruisbestuiving 
tussen de diverse IT-domeinen en uitmondt in 5 
keuzetrajecten: Internet of Things, Cloud and Cyber 
Security, Application Development, Artificial Intelligen-
ce en Digital Innovation. Fase 1 is gemeenschappelijk. 
Vanaf fase 2 kies je volle bak voor jouw specialisatie.

Coding is cool! Leren programmeren trekt je aan 
en je kijkt ernaar uit om zelf games, webapplica-
ties en mobiele toepassingen te ontwikkelen. Je 
bent dan ook steeds mee met wat er beweegt in 
de IT-wereld en gaat daarmee graag creatief aan 
de slag! Een echte probleemoplosser, dat ben jij!

Als je kiest voor het keuzetraject Application Development 
word je een state-of-the-art softwareontwikkelaar die applica-
ties ontwikkelt volgens de regels van de kunst. We dompelen 
je onder in de fascinerende programmeerwereld met een 
brede waaier aan programmeertalen en besteden verder ook 
aandacht aan team development, code generation tools, 
versiebeheer, automatisch testen, bug fixing en het documen-
teren van je programmacode.

We kijken binnen de opleiding ook verder dan je technische 
bagage. We werken individueel én op maat aan je professio-
nele vaardigheden en 21st century skills, die steeds meer het 
verschil maken op de arbeidsmarkt. We begeleiden je daarbij 
van start tot finish. Je krijgt elk jaar een coach toegewezen die 
je opvolgt en tips geeft. Bij ons studeer je dus niet alleen!

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer en meer 
studenten kiezen voor een IT-opleiding, maar ook de vraag 
naar IT’ers stijgt, waardoor het een knelpuntberoep blijft.  
98% van onze studenten heeft dan ook werk binnen 3 maanden 
en vaak zelfs nog voor het afstuderen! 

Kun je het studentenleven nog geen vaarwel zeggen? Breid je 
kennis uit met een master of een extra bachelor. Jij kiest!

APPLICATION
DEVELOPMENT

• full stack developer 
• .NET developer
• requirements analyst
• agile software developer 
• Java analyst / developer
• web developer

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Toegepaste Informatica › keuzetraject Application Development

64



 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

@WORK 13 18 38
Communication skills 4 6 3
Professionele ontwikkeling 3 3 3
Projectwerk 6 9 8
Stage 20
Bachelorproef     4
APPLICATION DEVELOPMENT 47 42 22
Python - Java 10 4 4
Webdesign - PHP 10 4  
SQL 4  
IoT devices 7  
Linux - Windows 8 6  
Netwerken 8  
Eisenanalyse 4  
Business essentials 4  
Mobile development 3 10
WPF 3  
ASP.NET MVC 3  
UML 3  
Businessprocessen en ITIL 5  
Business intelligence 3  
React 4
Artificial Intelligence     4

GO INTERNATIONAL! 
Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van 
onze studenten studeert of loopt stage in het buitenland! 
Wat dacht je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, 
Griekenland, Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of 
Tsjechië? There’s no limit!

 START HET ACADEMIEJAAR  MET BASECAMP

introductieweek keuzeproject

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 
Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Elektronica-
ICT en Toegepaste Informatica.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Geel

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Artificial Intelligence

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

• artificial intelligence innovation lead
• zelfstandig SharePoint consultant
• business intelligence consultant
• data scientist
• data consultant

ALSO IN ENGLISH

Zin in een intensief taalbad, een unieke ervaring én 
een extra troef op je CV? Je kunt deze opleiding ook 
volledig in het Engels volgen, dé voertaal bij uitstek 
in de IT-sector. Check snel p. 72 in deze brochure.

IT FACTORY

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. 
Verwacht je aan een unieke samenwerking tussen 
de opleidingen Elektronica-ICT en Toegepaste 
Informatica die garant staat voor een continue 
kruisbestuiving tussen de diverse IT-domeinen en 
uitmondt in 5 keuzetrajecten: Internet of Things, 
Cloud and Cyber Security, Application Development, 
Artificial Intelligence en Digital Innovation. De eerste 
fase is gemeenschappelijk. Vanaf fase 2 kies je volle 
bak voor jouw specialisatie.

UNIEKE AANPAK: #ITFACTORY

De link tussen mensen met reële vraagstukken 
en machines met digitale oplossingen ben jij! 
Artificiële Intelligentie is niet meer weg te 
denken uit onze levens en de impact zal de 
komende jaren enkel toenemen.

Pioniers die kiezen voor het keuzetraject Artificial Intelligence 
puren inzichten uit data, doen voorspellingen of herkennen en 
classificeren automatisch patronen. Je wordt geïntroduceerd 
in de boeiende wereld van machine learning en big data. Zo 
leer je om bestaande, vaak inefficiënte bedrijfsprocessen met 
nieuwe technologieën te vervangen. Hiervoor dompelen we je 
onder in de wondere wereld van o.a. Python, PHP, Java, WPF, 
ASP.NET en SharePoint. 

We kijken binnen de opleiding echter ook verder dan je 
technische bagage. We werken individueel én op maat aan je 
professionele vaardigheden en 21st century skills, die steeds 
meer het verschil maken op de arbeidsmarkt. We begeleiden je 
daarbij van bij de start tot aan de finish. Je krijgt elk jaar  
een coach toegewezen die je opvolgt en tips geeft. Bij ons 
studeer je dus niet alleen!

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer en meer 
studenten kiezen voor een IT-opleiding, maar ook de vraag 
naar IT’ers stijgt waardoor het een knelpuntberoep blijft. 98% 
van onze studenten heeft dan ook werk binnen 3 maanden en 
vaak zelfs nog voor afstuderen! Kun je het studentenleven nog 
geen vaarwel zeggen? Breid je kennis uit met een master of ga 
voor een tweede bachelor. Jij kiest!

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

DE JOB VAN JE LEVEN

 Bachelor Toegepaste Informatica › keuzetraject Artificial Intelligence
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 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

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

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

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

@WORK 13 18 38
Communication skills 4 6 3
Professionele ontwikkeling 3 3 3
Projectwerk 6 9 8
Stage 20
Bachelorproef     4
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 47 42 22
Python - Java 10 4  
Webdesign - PHP 10 4  
SQL 4  
IoT devices 7  
Linux - Windows 8 6  
Netwerken 8  
Eisenanalyse 4  
Business essentials 4  
Mobile development 3  
WPF 3  
ASP.NET MVC 3  
UML 3  
Businessprocessen en ITIL 5  
Business intelligence 3 3
Artificial intelligence 5
Big data 3
Enterprise content services 4
Machine learning 4
Data science     3

GO INTERNATIONAL! 
Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van 
onze studenten studeert of loopt stage in het buitenland! 
Wat dacht je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, 
Griekenland, Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of 
Tsjechië? There’s no limit!

JUST DO IT! 
De IT-wereld evolueert zo snel dat handboeken het tempo 
niet aan kunnen. Om er zeker van te zijn dat we de laatste 
ontwikkelingen volgen, is alle cursusmateriaal digitaal. 
Bovendien kun je IT niet blokken, je moet het ‘doen’. Daarom 
word je in de opleiding ondergedompeld in groepswerken 
en projecten. Dankzij onze nauwe contacten met de 
bedrijfswereld, worden veel van deze opdrachten gegeven 
én gecoacht door partners uit de IT-sector.

introductieweek keuzeproject

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 
Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Elektronica-ICT 
en Toegepaste Informatica.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Semester 1: 13 lesweken Semester 2: 13 lesweken
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 Geel

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Digital Innovation

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

JOBS, JOBS, JOBS

Na het afstuderen ligt de wereld aan je voeten. Meer 
en meer studenten kiezen voor een IT-opleiding, 
maar ook de vraag naar IT’ers stijgt zodat het een 
knelpuntberoep blijft. 98% van onze studenten heeft 
werk binnen de drie maanden en vaak zelfs voor ze 
klaar zijn met hun studie. En wat zoeken bedrijven het 
meest? Juist: innovators die het heft in eigen hand 
durven nemen!

IT FACTORY

Met de IT Factory spelen we in op de vraag van 
bedrijven naar allround IT-medewerkers met een 
doorgedreven expertise in een specifiek domein. Na 
het gemeenschappelijk eerste jaar kun je in Digital 
Innovation je eigen pad bewandelen. Jij bepaalt 
zelf de domeinen waarin jij je wil specialiseren. Wij - 
samen met ons netwerk van bedrijven - coachen jou 
om de nodige kennis en competenties te vergaren. 
Daarbij leg jij de lat hoog voor jezelf. :-)

MINDER VAK, (VEEL) MEER PROJECT, 
JE EIGEN TRAJECT

Toegepaste Informatica interesseert je. Echt 
wel. Misschien ben je er al lang mee bezig, in je 
eigen tijd, op je eigen kamer, je eigen laptop. 
Je voelt wel dat je het in je hebt. Dat het een 
kwestie is van proberen, werken, trainen, 
desnoods tot een kot in de nacht. 

OK, nu komt het erop aan jouw talent te verzilveren met 
een diploma! Maar lang op de schoolbanken zitten en op 
commando oefeningen maken, nee, dat is niets voor jou. Daar 
kun je het geduld niet voor opbrengen. Jij wil aan de slag, 
dingen uitproberen, vooruit. Je legt de lat hoog voor jezelf.

Goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we binnen de bachelors 
Toegepaste Informatica en Elektronica-ICT een uniek traject 
ontwikkeld. Een traject voor digital innovators, voor vernieu-
wers, voor durvers, die iets in hun mars hebben, die in team aan 
echte bedrijfsprojecten wil werken om de knepen van het vak te 
leren. 
 
Veel minder vakken, veel meer projecten, zodat jij echt je 
talenten kunt aanspreken. Wij geven je de mogelijkheden, jij 
neemt de verantwoordelijkheid om al je projecten tot in de 
puntjes af te werken. Dat is de deal.
 
Ben je een probleemoplosser? Een wizard? Een puzzelaar? 
Zie je het zitten om na een gemeenschappelijk eerste jaar, in 
overleg met je coach, je opleiding zelf vorm te geven? OK dan, 
let’s do it!

DIGITAL 
INNOVATION

• .NET developer
• requirements analyst
• web developer
• artificial intelligence 

innovation lead
• data scientist
• ...

• IT project manager
• IoT engineer  
• app developer
• cyber security consultant
• cloud solutions architect
• system engineer
• full stack developer

EEN GREEP UIT HET AANBOD

 Bachelor Toegepaste Informatica › keuzetraject Digital Innovation
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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

introductieweek keuzeproject

MIJN PROGRAMMA  FASE 1 2 3

MIJN VAKKEN, MIJN PROJECTEN 60 60 60

Een klassieke bacheloropleiding bestaat uit 3 fases (in 
principe 3 jaar) die elk ongeveer 60 studiepunten tellen. 
Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld 
nodig hebt voor het verwerken van de leerstof of voor 
het opleveren van een project. We rekenen voor 1 
studiepunt ongeveer 25 à 30 uren werk. 
Een opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen, zoals 
Python, Java, SQL, netwerken, communication techno-
logie, smart home automation enz. Dat is de ‘gewone’ 
gang van zaken.

In het unieke traject Digital Innovation is het eerste jaar 
gemeenschappelijk met de andere vier trajecten in de IT 
Factory: Internet of Things, Cloud and Cyber Security, 
Application Development en Artificial Intelligence.

Daarna kies je - met de hulp van jouw coach - uit de vak-
ken en uit onze IT-projecten bij bedrijven die uitdagingen 
die je het meest aanspreken. Zo leer je de IT-skills die je 
het best liggen. Gaandeweg kun je ook je eigen projecten 
aanbrengen en die, samen met een bedrijf, tot een goed 
einde brengen. Daarbij ligt de lat hoog: jouw traject 
is minstens even ‘tough’ als elk van onze vier andere 
trajecten in de factory, maar net dat maakt het boeiend 
en net deze aanpak garandeert je een diploma met heel 
wat pluspunten.

GO INTERNATIONAL! 

Op buitenlands avontuur? Natuurlijk! Meer dan 25% van 
onze studenten studeert of loopt stage in het buitenland! 
Wat dacht je van Brazilië, Bulgarije, Canada, Cuba, Ethiopië, 
Griekenland, Mauritius, Portugal, Rusland, Thailand of 
Tsjechië? There’s no limit!

lesvrij blok- en examenperiode tweede zit

#ITFACTORY 

Een unieke samenwerking tussen de opleidingen Toegepaste 
Informatica en Elektronica-ICT. Het traject Digital Innovation 
integreert alle componenten.

O
O

K IN OPEN H O GER ONDERW
IJ

SAPPLICATION
DEVELOPMENT

CLOUD AND 
CYBER SECURITY

INTERNET OF
THINGS

DIGITAL 
INNOVATION

#ITFACTORY

Toegepaste 
Informatica

Elektronica-
ICT

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
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INTERNATIONAL PROGRAMMES
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Bachelor of Electronics-ICT 
Major in
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 Campus De Nayer
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Bachelor of
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Technology

 Campus De Nayer
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Bachelor of

Applied  
Computer Science

 Geel

DISCOVER ALL OUR 
INTERNATIONAL PROGRAMMES!

 thomasmore.be/welcome  
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THE WORLD WITHIN YOUR REACH

At Thomas More, you won’t spend all your time in the 
classroom. Instead, you’ll take part in exciting projects both 
at home and abroad. Use Thomas More’s database, along 
with your professional network, to find a study exchange or 
internship in another country, giving you an extra leg up if you 
want to work internationally later on.

The degree speaks for itself. Choosing an English bachelor’s 
degree gives you the chance to learn from enthusiastic teachers 
with a mastery of the English language. Become an expert in 
your field while continuously improving your English, adding an 
essential skillset to your CV.
 
But there’s more. Look around you. You have the unique 
opportunity to study and live together with fellow students 
from around the world. Encounter diverse cultural backgrounds, 
learn from each other and turn common interests into 
innovative projects. Your Facebook and LinkedIn will be 
distinctly multicultural, and that’s true wealth. Hoping to land 
your dream job? You can bet on yes!

Study in English

International Programmes 

P.
78

Bachelor of Electronics-ICT 
Major in

ICT

 Campus De Nayer
P.

80

Bachelor of Information Management and Multimedia 
Specialisation

Data Science, Protection and Security

 Campus De Nayer
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Contact
Ward Kerkhofs
Programme Manager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be#wearegeel

 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 fb.com/ACS.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

Campus Geel 
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 fb.com/wearegeel  thomasmore.be/geel

 Geel, Belgium

Applied Computer Science

NEW AND UNIQUE!

The evolutions in IT are moving fast, the challenges go 
beyond national borders. Are you eager to find digital 
solutions to real (international) issues? Do you aim to be a 
pioneer in the field of Artificial Intelligence and Business 
Intelligence? Then this new course is for you!

Join our students and become an expert in the fascinating 
world of state-of-the-art technology to capture, manage, 
visualise and analyse object-oriented ‘big data’. This techno-
logy will allow you to replace existing, often inefficient, business 
processes with new technologies. With this goal in mind, you’ll 
be immersed in the wonderful world of Artificial Intelligence, 
Big Data, Business Intelligence and Machine Learning.

See the big picture! Your professional, 21st century skills are just 
as important to your future career as your technical know-how. 
This course is tailored to fit your individual needs. During the 
year, you will be assigned a coach who will guide you, follow up 
on your work and give you personalised tips. 

To learn IT, you just have to ‘do’ it. For this reason, you’ll be 
immersed in group work and projects throughout the program-
me. Thanks to our close contacts with the professional sector, 
many of these assignments are presented and coached by 
partners in the field.

After graduation the world is at your feet. More and more 
students are opting for IT training, but the demand for IT staff 
is also on the rise, so this profession is still future proof. 98% 
of our students are employed within the first 3 months after 
graduating, many even before that!

GET YOUR CV READY, YOU WILL BE HUNTED!

Your job future is guaranteed! The demand 
for computer experts has grown exponentially 
these last couple of years. Thanks to the unique 
combination of technical know-how, insight into 
data and your managerial background, companies 
will be lining up for you! Tick!

MAKE FRIENDS FROM AROUND THE WORLD 

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

FUTURE-PROOF SKILLED

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

• Artificial Intelligence 
• Innovation Lead
• Freelance SharePoint Consultant
• Business Intelligence Consultant
• Data Scientist
• Data Consultant

YOUR FUTURE

 Bachelor of Applied Computer Science
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 fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
 fb.com/ACS.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 47 42 22
Python - Java 10 4
Webdesign - PHP 10 4
SQL 4
IoT Devices 7
Linux - Windows 8 6
Networks 8
Requirements Analysis 4
Business Essentials 4
Mobile Development 3
WPF 3
ASP.NET MVC 3
UML 3
Business Processes & ITIL 5
Business Intelligence 3 3
Artificial Intelligence 5
Big Data 3
Enterprise Content Services 4
Machine Learning 4
Data Science 3
@WORK 13 18 38
Communication Skills 4 6 3
Professional Skills 3 3 3
Projects 6 9 8
Internship 20
Bachelor Dissertation 4

PUTTING THE “INTERNATIONAL” INTO 
INTERNATIONAL STUDIES! 
If you think our programmes are only international in content, 
think again! Students from all over the world come to study at 
Thomas More, creating a diverse community that represents 
the wide variety of cultures and life experiences. Explore the 
world without leaving your seat.  

SETTING YOU UP FOR SUCCESS! 
A bachelor’s degree programme is an exciting new 
adventure, and also a challenging one. At Thomas More, we 
are committed to our students’ success. We organise regular 
workshops and drop-in sessions aimed at developing your 
study skills and test-taking strategies. Now, there’s nothing 
to stop you from reaching your goals. 

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

ALSO AVAILABLE IN DUTCH
Are you interested in Artificial Intelligence, but 
unsure if you can complete the courses in English?  
No worries, we also have a Dutch taught 
programme. You can switch from the English 
to the Dutch programme. More info on 
www.thomasmore.be/ba-ai.

*  Programme subject to modifications. 
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Contact
Wouter Lutin
Programme Manager
+ 32 (0)15 30 66 27
wouter.lutin@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/AT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

Automotive Technology

You are passionate about cars, trucks,  motor-
cycles or motorsports. You are curious about 
everything that is evolving in the world of 
automotive and you pay attention to all the 
latest technology trends.
This program offers a solid academic basis which will allow 
you to understand and diagnose the different automotive 
systems that are found in vehicles today and in the future. 
You will learn all about mechanics, electricity-electronics and 
drivetrain/powertrain technology’s in automotive applications.

Theory is put into practice throughout the practical classes 
in our Automotive Technology Centre and internships within 
the Automotive Industry. Both your theoretical and hands-on 
classes will be taught fully in English and will challenge you 
to develop a problem solving attitude.

• Phase 1 of the program focusses on the basics of 
 Thermodynamics, Combustion Engines, Electronics, 
Drivetrain Systems and Automotive IT. 

• In phase 2 you choose one of our specialisation 
 trajec tories: ‘Motorsport Engineering’, ‘Heavy-Duty 
Vehicles and Trucks’ or “Motorcycles and Motorbikes”. You 
will learn to work with diagnostic tools to search and find 
faults and failures in the vehicles’ onboard systems. You 
will be immersed in all the alternative fuel technologies 
such as Hydrogen, Methanol, CNG, LNG as well as all the 
available electric and hybrid powertrain solutions. 

• In phase 3 we continue our focus on in-vehicle 
 communication systems and autonomous driving.

MASTER TECHNICIAN SPECIALISATION 

With your bachelor degree in Automotive Techno- 
logy you are ready to conquer the automotive 
industry as an automotive specialist. However, most 
of the OEM car manufacturers require a brand 
specific training for you to be able to start working 
within a specific dealership/service centre. Through 
our Master Technician program you will be able to 
choose to follow the training program of BMW or 
Volvo during your final semester. This way you will 
graduate with both the Thomas More Bachelor in 
Automotive Technology degree and the BMW or 
Volvo Master Technician Certificate.

AUTOMOTIVE EXPERIENCE TOUR  
THROUGH EUROPE

Every year the Automotive Technology students go 
on an Automotive Experience Tour through Europe. 
We visit Europe’s finest car factories and Museums. 
We visit BMW, Lamborghini, Ducati, Ferrari, Merce-
des … in France, Germany and Italy.

UNIQUE 
MASTER TECHNICIAN PROGRAM 

 Sint-Katelijne-Waver, Belgium

• Automotive expert
• Service advisor (OEM)
• Diagnostic specialist
• Technical trainer OEM 

training programs

• Fleet management 
Technical assistant in 
automotive R&D

• Service manager
• Workshop manager

YOUR FUTURE

 Bachelor of Automotive Technology
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 fb.com/AT.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

DRIVETRAIN 12 15 3
Drive Technologies 6
Combustion Engines 6
Fuel Systems 6
Electric and Hybrid Drive Technologies 3
Mechanical Automotive Systems 6
Battery and Accumulators 3
DATA AND COMMUNICATION 9 17 6
Automotive Electronics 6 4
Automotive IT 3 3
Vehicle Networks 4
Engine Management 6
Autonomous Vehicles 6
DIAGNOSTICS 9 6 3
Automotive Electricity 9 6
Automotive Testing 3
APPLIED SCIENCES 18 9 0
Mechanics 3
Strength of Materials 3
Applied Math 6
Thermodynamics for Automotive 3
Hydraulics and Pneumatics for Automotive 3
Materials for Automotive 3
Chemical Processes 3
Vehicle Dynamics 3
MANAGEMENT 0 3 9
Entrepreneurship 3
Expertise and Insurances 3
Ethics in Automotive 3
International Experience 3
PROJECT/INTERNSHIP 12 4 36
Autolab 12 6
In-company Internship 4
Bachelorthesis / Internship 30
Master Technician Program 30
SPECIALISATION (choose one) 0 6 3
Motorsport Engineering 6 3
Motorcycles and Motorbikes 6 3
Heavy Duty Vehicles and Trucks 6 3

CHALLENGING TEAM PROJECTS

During your Automotive Technology program 
you will be able to participate in our Thomas 
More Eco Drive Team or Formula Electric 
Belgium. Both are ambitious team projects 
in which our students build a vehicle which 
combines sustainable technologies with 
 performance. You will be able to take part 
in the international Shell Eco Marathon 
 competition and the Formula Student 
competitions throughout Europe.

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

FURTHER STUDY?

Bachelor
• Automotive Management

Master
• Industrial Engineering Electro mechanics:  

Automotive Engineering

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

*  Programme subject to modifications. 
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Contact
Patrick Pelgrims
Programme Manager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/EI.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

You’re passionate about smart electronics. 
You’re inquisitive and enjoy disassembling 
electronic devices to discover how they work. 
You want to immerse yourself in the high-tech 
world of electronics.

This programme will keep you on your toes. Theory is  
immediately put into practice. Expect a variety of projects  
and practice enterprise labs from the very start. This way,  
you will learn to analyse and solve problems while designing,  
developing and even producing new electronic devices. 

Both your theoretical and hands-on classes will be taught  
fully in English, giving you the tools to learn the language 
in a practical way - an important asset in the sector! 

Want to specialise in Hardware? Then, you will learn to design, 
develop and produce your own embedded hardware in our 
unique Embedded Factory. You will design electrical circuits 
from scratch and develop your own hardware, web applica-
tions and mobile solutions. Discover how professional audio 
and video are created.

Are you more into Software? Learn to create your own 
applications. You will build analogue and digital circuits,  
gain experience in programming micro-controllers and get  
a general view of the world of electronics. The world of  
smart electronics will be at your fingertips!

All of this hard work will culminate in an (international) final 
traineeship and bachelor’s thesis in the third year.

NEW AND UNIQUE 
ENGLISH PROGRAMME!

MAKERSPACE

In our brand new Makerspace you can do some 
experimenting yourself, try out technological 
marvels, build your first prototype or even produce 
in small volumes. In this workshop we provide all 
kinds of machines, materials and tools. Imagine a 
room full of 3D printers, laser cutters and milling 
machines: you’ll find it all!

EMBEDDED FACTORY

Campus De Nayer is the only university of applied 
sciences in Flanders that has an Embedded Factory 
Lab with CAD tools, a Pick & Place machine, reflow 
ovens, drying cabinets, professional soldering 
stations and visual inspection equipment - state-of-
the-art-devices that you will also come across later 
in your workspace. Thanks to this unique infrastruc-
ture, you will have all the necessary tools to turn an 
idea into an excellent end product.

Major in Electronics
 Sint-Katelijne-Waver, Belgium

• Firmware Developer
• Embedded Linux Developer
• IoT-software Developer
• Application Programmer
• Hardware and PCB Developer 
• Electronics Designer
• Mobile and RF-Communication Specialist 
• Sound and Video Technician

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

 Bachelor of Electronics-ICT › Major in Electronics
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PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

PROGRAMMING & TECHNOLOGY 18 6
Programming Fundamentals 6
Technology 3
Electricity Fundamentals 3
Web Engineering 6
MYSQL & PHP 6
EMBEDDED SYSTEMS 18 12 6
Interface Technology 3
Digital Systems 1 3 6
Embedded Fundamentals 6
Electronics 1 6
Embedded Systems 6
Digital Signal Processing 6
ICT SYSTEMS 9
Computer Systems 3
OS Fundamentals 6
NETWORKS, COMMUNICATION & 
INDUSTRY 4.0 3 21 6

Network Fundamentals 3
Measuring Techniques & Sensors 6
Industrial Networks 3
Data Communication 6
Telecommunications 6
Installation Technology & Domotics 6
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 6
Survival Dutch 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice Enterprise 6 9
Bachelor’s Thesis 30
EXPERT TRACK: EMBEDDED HARDWARE 6 12 12
Electronics 6 6
RF Technology 3
Mobile Communication 3
Audio & Video Systems 6
PCB Advanced 6
EXPERT TRACK: EMBEDDED SOFTWARE 6 12 12
Software Development 3
Virtualisation Fundamentals 3
Object-oriented Programming 12
Web Services & Applications 6
Embedded Operating Systems 6

1-TO-1
You’ll never be a 
number to us. Personal 
interaction and 
feedback are at the 
heart of our teaching. 
We devote a lot of 
attention to study and 
student guidance, 
from start to finish.

KNX CERTIFICATION
KNX technology is the worldwide standard for home and 
building automation and is used in areas such as lighting, 
security, water control, energy management and consumer 
electronics. You can even obtain a KNX certificate during 
your course and add an extra asset to your CV!

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

*  Programme subject to modifications. 
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Contact
Patrick Pelgrims
Programme Manager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be#wearedenayer

 fb.com/EI.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

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

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

 fb.com/wearedenayer   thomasmore.be/denayer

Major in ICT

Trends in ICT systems are really your thing. You 
enjoy tackling challenging problems and using 
your creativity to do so. You’re up for studying 
in English, the language of IT!

The first phase of this programme offers a solid ICT basis.  
You will learn various programming languages   and dig deeper 
into configuring, installing and managing computers. In the 
second phase, you will choose from three expert tracks: 
Applied Artificial Intelligence, Application Development  
and Security, Systems & Services.

If you choose the Artificial Intelligence track, you’ll go well  
beyond the basics, exploring a variety of different AI programs 
and applications. Do you prefer developing web applications 
and mobile applications? Then choose Application Develop-
ment! The SS&S track will give you in-depth expertise about 
ICT, servers, networks and associated security. You’ll immerse 
yourself in setting up all kinds of advanced services, both 
locally and in the cloud.

In the final phase, you’ll be fully equipped for the real business 
world. Your bachelor’s thesis and (international) internship are 
key. You will also take a course in Entrepreneurship, in which 
you and your team draw up a business plan for a project of 
your choice. Yes, you can!

What makes this programme unique is the focus on cross- 
curricular project work assigned by mentors from the corporate 
world. Practice makes perfect, and you’ll get plenty of it here!

STUDY IN ENGLISH AND 
MASTER THE LANGUAGE OF IT!

CISCO CERTIFIED NETWORK ACADEMY (CCNA)

A successful career in ICT starts with a Cisco 
Certified Network Academy certificate. We will get 
you ready for this CCNA certification during your 
training. This will bring you up to the international 
standard: after graduation you can get started at 
just about any ICT company!

ICT DEVELOPER SPACE AND 
HANDS-ON ENVIRONMENT

Campus De Nayer is a great developer space that, 
in addition to a hands-on ICT environment, also has 
its own server room where students are free to go 
and experiment to their heart’s content. Thanks to 
the up-to-date computer and network infrastructu-
re, students can program, set up and configure ICT 
systems themselves. 

 Sint-Katelijne-Waver, Belgium

• Mobile app Developer 
• Network & Security Specialist
• AI Platform Developer
• AI Cloud Engineer 
• Software Developer
• Industry 4.0 Software Developer
• Network or System Administrator
• Entrepreneur

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

 Bachelor of Electronics-ICT › Major in ICT
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 fb.com/EI.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

EXPERT TRACK:  
APPLICATION DEVELOPMENT 33 24

Industrial Networks 3
ICT Technology for Industry 3
Hacking Explained 6
Software Engineering 3
Object Oriented Programming 12
Application Development 3
Application & GUI Development 3 6
Parallel Processing & Apps 6
Cross Development 6
C# .NET Programming 6
EXPERT TRACK:  
SECURITY, SYSTEMS & SERVICES 33 24

Industrial Networks 3
ICT Technology for Industry 3
Hacking Explained 6
Computer Infrastructure & Advanced Networking 9
Virtualisation & High Availability 12
Media Networks 6
Cloud Fundamentals 3
Cloud Security, Systems & Services 3
Hacking Expert 6
OS & Services Advanced 6
EXPERT TRACK:  
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 33 24

Software Engineering 3
Object-Oriented Programming 12
Application Development 3
Application & GUI Development 3
Math for AI 6
AI Fundamentals 6
Python for AI 6
AI Frameworks 6
AI Applications 6
Cloud Fundamentals 3
Cloud for AI 3

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

PROGRAMMING & WEB 27 12
Programming Fundamentals 6
Scripting 3
Web Engineering 6
Python 6
MYSQL & PHP 6
Smart Technology 6
Database Fundamentals 6
COMPUTER SYSTEMS 18
Computer Systems 3
System Architecture 3
Operating Systems 12
NETWORKS & SECURITY 9 6
Information Security 6
Networking Fundamentals 3
Network Architecture 6
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 6
Survival Dutch 3
Management 3
@WORK 6 9 30
Practice Enterprise 6 9
Bachelor Thesis 30

HELLO WORLD!
Is Flanders too small for you? Our programme is 
internationally benchmarked with other colleges and 
universities thanks to European partner ship projects. 
This means we have a large network for study 
exchanges in countries like Ireland, France, Crete, 
Finland, the Netherlands, Germany and many more. 
Want to spread your wings a bit further? How about 
Israel or the Ukraine? The sky is the limit!

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

*  Programme subject to modifications. 
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Contact
Yves Van Handenhove
Programme Manager
+ 32 (0)495 62 87 88
yves.vanhandenhove@thomasmore.be 

 fb.com/IMM.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

#wearemechelen

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

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
  fb.com/wearemechelen  thomasmore.be/devest
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BECOME THE ‘BIG BROTHER’ WHO’S WATCHING!  

Netflix knows you better than your own sweetheart does, and 
always offers you the perfect movie. And Trivago knows, even 
before you have clicked anything, that you are planning a trip 
to Berlin. Data is big business. We teach you how to make 
companies and organisations more intelligent through data. 

We offer the technological tools that will enable you to work 
with big quantities of data and databases. We will introduce 
you to Cyber Security programming, which is essential for 
the processing and administration of data. You will learn how 
to build and fill dashboards so companies can serve their 
businesses and customers in the most efficient way.

NO NEED TO BE A COMPUTER GEEK

You are attracted by company life? The processes, strategies 
and structures in a company fascinate you? This programme 
combines the best of both worlds: business and technology. 
The accent is put on better and more efficient data 
management in a business environment, through the use of 
informatics. 

We will prepare you to become a field-expert in information 
security and data management. You will learn how to translate 
your knowledge and insights in a comprehensible manner, 
from computer-talk to human-talk.

UNIQUE IN BELGIUM GET THE CERTIFICATE ‘ETHICAL HACKER’ 
DURING YOUR TRAINING

You never cease to be interested by the newest 
IT-technologies? In that case, you are also aware 
that technology has its weak sides and that hackers 
can take advantage of those. You will learn how to 
hack in an ethical way. Tick!

GET YOUR CV READY, YOU WILL BE HUNTED!

Your job future is guaranteed! The demand for 
data managers and security experts has grown 
exponentially these last couple of years. Thanks 
to the unique combination of technical know-how, 
insight into data and your managerial background, 
companies will be lining up for you! Tick!

PRACTICE MAKES PERFECT!

What can you expect? Not an academic education 
based on heavy manuals, but a hands-on approach! 
From the first year, we submerge you in actual 
company life, through project-work; real-life case 
studies; participation in seminars and lecturers and 
guest-speakers straight from the business world. Tick!

Data Science, Protection and Security
 Mechelen, Belgium

• Business Analyst
• Data Analyst
• Data Storyteller
• Business Information 

Manager

• Business Intelligence 
Consultant

• Data Protection Officer
• Cyber Security Advisor
• Privacy Analyst 

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE

 Bachelor of Information Management and Multimedia › Specialisation Data Science, Protection and Security
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 fb.com/IMM.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit
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Free week Revision and exam period RetakesWelcome daysACADEMIC YEAR

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

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

PROGRAMME* (incl. credits) PHASE 1 2 3

BUSINESS 6 3 12
Business Fundamentals 6
Enterprise Resource Planning 3
Financial Management @ Work 6
Business Intelligence Advanced 6
PERSONAL DEVELOPMENT 12 9
Entrepreneurial Management 6
Business Communication 3
Personal Development 3
Management Skills 3
Intercultural Communication 3
Business Communication Topics 3
@WORK 3 3 24
Inspiration Lab 3
Organisation & Information Security Policy 3
Internship 16
Graduation Project 8
TECHNOLOGY 39 45 24
Programming Fundamentals 6
Web Fundamentals 6
Databases 6
Information Security Fundamentals 6
Privacy & Sensitive Information 4
Business Intelligence 4
Scripting 4
Analytical Intelligence 3
Hacking 7
Programming Web 6
Webservices 6
Dimensional Modeling 4
Data Integration 4
Marketing Analytics 4
Identity & Access Management 4
Data Protection Expert Class 6
Data Science 4 6
Integrated Security Lab 6
Customer Insights 4
AI/ML @ Work 4
Business Continuity Planning & Disaster Recovery 4

FURTHER STUDY?
Second bachelor (abridged)
• International Business & Trade 
• International Communication & Media 
• Office Management 

Master
• In Belgium or abroad
• Via exchange programme: Business & Trade, Business 

Administration, Public Management and Policy, 
Corporate Communication, ...

 DATA IS BIG BUSINESS. 

 ACCEPT THE CHALLENGE 
 AND BECOME AN 
 ETHICAL HACKER. 

3 YEAR ENGLISH PROGRAM
M

E

*  Programme subject to modifications. 



 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!

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). 

 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! 
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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

Agro- en Biotechnologie
 keuzetraject     

 Landbouwmechanisatie 
 Geel
 thomasmore.be/ba-lm

Bouw
 keuzetraject Bouw
 Geel
 thomasmore.be/ba-bouw

Agro- en Biotechnologie
 afstudeerrichting

 Biotechnologie
 Geel
 thomasmore.be/ba-bio

Biomedische  
Laboratoriumtechnologie

 Geel
 thomasmore.be/ba-blt

Informatiemanagement  
en Multimedia
 keuzetraject Interactive 

 Multimedia Design 
 Mechelen
 thomasmore.be/ba-imd

Orthopedie
 Geel
 thomasmore.be/ 

 ba-orthopedie

Bedrijfsmanagement
 keuzetraject

 Automotive Management
 Mechelen
 thomasmore.be/ba-am

Chemie
 afstudeerrichting 

 Procestechnologie
 Geel
 thomasmore.be/ba-chemie

Agro- en Biotechnologie
 afstudeerrichting  

 Voedingstechnologie
 Geel
 thomasmore.be/ba-vt

Bouw
 keuzetraject 

 Houtconstructies
 Geel
 thomasmore.be/ba-hout
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GRADUAATSOPLEIDINGEN | NIEUW

Productiebeheer -  
Maakindustrie

 Geel
 thomasmore.be/gr-pb

Elektromechanische 
Systemen

 Campus De Nayer - Geel -  
 Turnhout

 thomasmore.be/gr-ems

Programmeren
 Antwerpen - Campus De  

 Nayer - Geel - Lier -  
 Turnhout

 thomasmore.be/gr-pr

Systeem- en  
Netwerkbeheer*

 Campus De Nayer - Geel -  
 Herentals

 thomasmore.be/gr-snb

Voertuigtechnieken
 Campus De Nayer
 thomasmore.be/gr-vt

HVAC-Systemen
 Campus De Nayer
 thomasmore.be/gr-hvacs

Internet of Things
 Campus De Nayer - Geel
 thomasmore.be/gr-iot

* 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
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Bouw G
KT Bouw •

KT Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

Design
& Build

AR  afstudeerrichting KT  keuzetraject



#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.


