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In 2 jaar, met beide voeten in de praktijk,  
klaar voor je droomjob!

2020 - 2021



2

Het opleidingsaanbod en de specifieke programma’s in deze brochure zijn gebaseerd op de gegevens zoals die  bekend waren bij het ter perse gaan (12/12/2019). 
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op www.thomasmore.be voor de laatste stand van zaken.
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* Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel 
indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.

DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze graduaats opleidingen 
in het interesse gebied ‘Business & Tourism’. In  totaal 
bieden we 16  graduaten aan in 4  verschillende 
 interesse gebieden. Het volledige overzicht vind je 
achteraan in deze brochure.
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De troeven 
van een graduaat

KLAAR VOOR JE DROOMJOB

Je studeert af met een volwaardig diploma hoger 
onderwijs. Zo kun je vol zelfvertrouwen starten met 
je droomjob! En heb je de smaak van het studeren 
te pakken? Dan kun je via een verkort traject een 
bachelordiploma behalen. En daarna zelfs voor een 
master gaan.

Kriebelt het om te gaan studeren aan 
een hogeschool? Twijfel niet langer! Want 
sinds 2019 organiseert Thomas More 
naast  driejarige bachelor opleidingen ook 
 tweejarige graduaats opleidingen. Je wordt 
dus een échte  hogeschoolstudent, met alles 
erop en eraan.

Ben je eerder een doener dan een ‘blokker’? Leer je 
vlotter in de praktijk? Wil je een specifiek vak leren en 
snel aan het werk? Of bleek een professionele bachelor 
toch iets te zwaar en zin je op een nieuwe start? Allemaal 
prima redenen om voor een graduaatsopleiding te kiezen. 

Graduaten zijn compacte en heel flexibele hogeschool
opleidingen die zich vooral richten op praktijk, praktijk  
en nog eens praktijk! Je zit minder op de schoolbanken 
en je staat vaker op de werkplek. 

De stap naar een graduaat is minder groot dan die  
naar een bachelor en al na twee jaar ben je klaar voor  
je droomjob. En wil je toch graag verder studeren?  
Dan heb je al een prima voorbereiding op zak!

MET BEIDE VOETEN IN DE PRAKTIJK

• We schotelen je enkel theorie voor als je die nodig 
hebt om je beroep goed te kunnen uitoefenen.

• Je krijgt de leerstof in overzichtelijke onderdelen  
en moet dus kleinere hoeveelheden studeren. 

• Je leert het vak vooral door te doen. Zo sta je 
minstens één derde van je schooltijd op de werk
vloer (‘werkplekleren’).

• De examens worden gespreid en je kunt extra 
punten verdienen door opdrachten te maken  
tijdens het jaar.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt alles 
aan om jouw slaag kansen zo groot mogelijk te 
maken. We hebben aandacht voor jouw persoonlijke 
 ontwikkeling, jouw capaciteiten, jouw tempo.

• Je docenten zijn specialisten uit de beroeps praktijk. 
• We 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.

FLEXIBEL STUDEREN

Je kunt de vakken die je wil opnemen gemakkelijk 
afstemmen op je persoonlijke situatie. Onze graduaten 
in dagonderwijs richten zich tot voltijdse studenten. 
Onze opleidingen in avond en weekendonderwijs 
mikken op studenten die hun studie willen combineren 
met een job of gezin.
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Ontdek 
onze campussen

Lier

 Accounting Administration __________________16

Geel

 Accounting Administration _________________ 16
 JuridischAdministratieve Ondersteuning* ____ 24
 Marketing en Communicatiesupport  _______ 30
 Transport en Logistiek  ____________________ 36
 Winkelmanagement  ______________________ 40

Antwerpen

 Accounting Administration  ________________ 14
 Bedrijfsorganisatie  ________________________ 20
 Marketing en Communicatiesupport  _______ 28
 Transport en Logistiek  ____________________ 34
 Winkelmanagement  ______________________ 40

Mechelen

 Accounting Administration  ________________ 14
 Bedrijfsorganisatie  ________________________ 20
 Marketing en Communicatiesupport   _______ 28
 Transport en Logistiek  ____________________ 34
 Winkelmanagement  ______________________ 40

Turnhout

 Accounting Administration __________________14

* Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Nee, Antwerpen is geen 
typische studentenstad propvol 
studenten. Antwerpen is een 
wereldstad op mensenmaat 
en de thuis van meer dan een 
half miljoen inwoners en maar liefst 170 
nationaliteiten. Midden in het echte leven 
van deze bruisende havenstad, vind je twee 
van onze Antwerpse campussen waar, met 
de komst van de graduaatsopleidingen, 
creativiteit en ondernemerschap vanaf nu 
met stip gemarkeerd worden: welkom op  
Campus SintAndries en Campus National!

ANTWERPEN

Je deelt de stad met 2.942 studenten.

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

Kronenburgstraat 6268  2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 241 08 06
E info.national@thomasmore.be

 fb.com/weareantwerpen 

BEREIKBAARHEID

Studeren in ‘t stad = een uitgekiend netwerk van bus 
en tramroutes vlakbij de campussen. www.delijn.be

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

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

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

EXTRA LESPLAATS
SINT-NIKLAAS

Naast dagonderwijs op onze campussen 
in hartje Antwerpen, kan je de opleiding 
Accounting Administration ook in 
avondonderwijs volgen bij Thomas More 
in SintNiklaas:

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 STUDEREN IN ‘T STAD Welkom in

Welkom in Sint-Niklaas
Kroonmolenstraat 4  9100 SintNiklaas
T + 32 (0)15 36 91 17
E info.sintniklaas@thomasmore.be
W thomasmore.be/sintniklaas
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EXTRA LESPLAATS
HERENTALS

Voor de graduaatsopleiding 
Accounting Administration kan je 
ook terecht bij Thomas More in 
Herentals:

Welkom in Herentals
Kerkstraat 38  2200 Herentals
T + 32 (0)14 23 23 70
E info.herentals@thomasmore.be
W thomasmore.be/herentals

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 AntwerpenNeerpeltHasselt, stap af in 
station Geel en spring op de pendelbus. Combineer en 
ga vlot door het verkeer! Bye filestress! www.nmbs.be

Haal je fiets van stal en trap je dag op gang!  Via stuvo 
huur je voordelig een (elektrische) fiets. Voor koers
fietsen (yes, je kunt 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 popup 
camping. Start het academiejaar met 
een djset 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 aan de 
Dijle in de zon en nog eventjes langs 
de winkel. Terug het leercentrum in om 
te studeren, boeken snel afzetten op 
kot en je kunt vertrekken om te gaan 
feesten! In Mechelen is alles dichtbij.  
#2800love, inderdaad!

MECHELEN

Je deelt de stad met 6.530 studenten.

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

 fb.com/wearemechelen

BEREIKBAARHEID

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

Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
MechelenNekkerspoel. 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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Je deelt de campus met 716 studenten.
BEREIKBAARHEID

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

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

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

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

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

 fb.com/wearelier 

 TAKE CARE 
OF THE BUSINESS 

Campus Lier is een cosy campus 
midden in Lierke Plezierke. Een 

gezellige stad, met een prachtig 
historisch centrum. De campus is 

modern en levendig en ligt op 
amper 400 meter van het station 

en van de Grote Markt. Je hebt dus 
alles binnen handbereik: een Starbucks, 

leslokalen en aula’s op de campus, maar ook 
winkels, cafés, eethuisjes en een prachtige 

natuur binnen en net buiten  
de stadsgrenzen!

LIER
Welkom in
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Je deelt de campus met 1.716 studenten.

BEREIKBAARHEID

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

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

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

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

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 popup 
camping. Start het academiejaar met 
een djset of live muziek bij het kamp
vuur, een mystery movie, foodtrucks, 
alcoholvrije cocktails en ’s ochtends een 
heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet!

De Turnhoutse campus lijkt  
zo uit de toekomst geplukt: 
vrolijke kleuren, grote raam 
partijen, supermoderne lokalen. 
De baseline van de campus is ‘altijd 
in beweging’ en dat is eraan te zien. Het 
gebouw is een bruisende biotoop voor 
opleidingen in business, sport, gezondheid, 
technologie en onderwijs. Met een prachtige 
sporthal, glanzende skillslabs, stijlvolle 
auditoria, een hightech beweegstudio en 
een polyvalente zaal zit je goed voor een 
opleiding op maat van jouw ambities!

TURNHOUT
Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 

 CAMPUS IN BEWEGING 

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

 fb.com/weareturnhout
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JIJ ONTCIJFERT DE BOEKHOUDING 
VAN BEDRIJVEN

Als boekhouder ben je een kei met cijfers en Excel. Je 
brengt inkomsten en uitgaven overzichtelijk in kaart, regelt 
 belastingaangiftes netjes af en maakt de correcte optelsom  
per kwartaal. De eindbalans vertaal je vastberaden naar 
hapklare adviezen.

Je bent administratief sterk, inclusief wiskundeknobbel, 
maar dan zonder stoffig imago. Je krijgt grijs haar van 
 rondslingerende papieren, schept graag orde en structuur  
en laat niets aan je aandacht ontsnappen. Ingewikkelde  
dingen leg je van nature eenvoudig uit, stressvolle situaties 
handel je 100% zen af. Bij jou klopt het totaalplaatje! 

Driedubbelcheck? Reken op de graduaatsopleiding Accounting 
Administration (in dag en avondonderwijs) en boek mooie 
resultaten in financiën.

Graduaat

Accounting  
Administration

KIES JE CAMPUS

P.
14

Graduaat

Accounting 
Administration

 Antwerpen, Mechelen, 
SintNiklaas

P.
16

Graduaat

Accounting 
Administration

 Geel, Herentals,  
Lier, Turnhout
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 fb.com/GR.AccountingAdministration.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourismMeer weten over deze opleiding? thomasmore.be/graa.

Welkom in Antwerpen
SintAndriesstraat 2  2000 Antwerpen

 thomasmore.be/sintandries

Welkom in Mechelen
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

 thomasmore.be/devest

Welkom in Sint-Niklaas
Kroonmolenstraat 4  9100 SintNiklaas

 thomasmore.be/sintniklaas

Contact
Lien Van Praet
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 91 00
lien.vanpraet@thomasmore.be

Hou je ervan om cijfers te beheren, te analyseren en te 
interpreteren? Werk je accuraat en punctueel, ook wanneer 
de deadline nadert? Kom jouw kwaliteiten dan verzilveren in 
de graduaatsopleiding Accounting Administration! 

Als boekhouder ben je de vertrouwenspersoon en raadgever 
van een onderneming. Je werkt in dienstverband of als 
zelfstandige. Vennootschaps en boekhoudrecht en fiscale 
wetgeving zijn je stokpaardjes. Je bent handig en efficiënt met 
diverse boekhoudpakketten. 

De complexiteit van de opleiding neemt geleidelijk aan toe. 
Het programma bestaat uit twee opleidingsfases, georganiseerd  
in kwartalen. Elk kwartaal vormt een overzichtelijk geheel.
Zo kun je de leerstof stapsgewijs verwerken en kunnen we je snel 
feedback geven over je studievoortgang. We starten bij de basis 
en evolueren samen naar meer geïntegreerde werkvormen. Tijd 
om je opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes los 
te laten op échte boekhoudkundige situaties. Leren doen, doet 
leren! We simuleren in de eerste fase een virtueel boekhoud
kantoor, tijdens de tweede fase doe je ervaring op on the job. 
Dankzij samenwerkingen met aantrekkelijke bedrijven creëren we 
in een professionele setting een veilige leeromgeving. Driekwart 
van je opleiding breng je door op de werkvloer.

Zo ben je optimaal voorbereid om de volledige boekhouding 
te voeren en de financiële gezondheid van een onderneming te 
analyseren. Bring it on! 

 Graduaat Accounting Administration

Accounting Administration

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Accounting 
Administration.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een 

verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management (AccountancyFiscaliteit ) behalen.

JIJ BENT STERK IN 
ANALYTISCH DENKEN

BOEKHOUDER GEZOCHT!

Door de grote nood aan vakbekwame boekhouders 
in het bedrijfsleven, vind je met je graduaatsdiploma 
Accounting Administration heel vlot werk! Onze 
docenten hebben massa’s ervaring en dankzij onze 
sterke band met het bedrijfsleven weten we wat er 
hot is op de markt. We maken je tijdens je opleiding 
wegwijs in de nieuwste boekhoud en administratie
pakketten: Exact Online, Yuki, Silverfin, Itellifin, 
First … Eens je diploma op zak, match jij 100% met 
de vele openstaande sectorspecifieke vacatures. 

• boekhoudkundig bediende
• hulpboekhouder
• dossierbeheerder
• medewerker boekhouding of facturatie
• administratief medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

 Antwerpen: dagprogramma   Mechelen: dagprogramma   Sint-Niklaas: avondprogramma
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

ACCOUNTING
Basis boekhouden 9 9
Aanvullend dubbel boekhouden 9 9
Vennootschapsboekhouden 6 6
FISCALITEIT
Btw 6 6
Personenbelasting 3 3
Vennootschapsbelasting 3 3
MANAGEMENT ACCOUNTING
Budgettering 3 3
Kostprijsberekening 6 6
PROFESSIONELE CONTEXTEN
Professioneel handelen  communicatieve vaardigheden 3 3
Professioneel handelen  samenwerken 3 3
Professioneel handelen  boekhouder als beroep 3 3
RECHT EN WETGEVING
Wetgeving 3 3
Ondernemingsrecht 3 3
Financiering 3
MANAGEMENT REPORTING
Financieel rekenen en rapporteren 6 6
Financiële analyse 6 6
Financieel rekenen 3
INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN
Beroepsexploratie 3 3
Digital accounting 6 6 6
Apprentice 6 6
Startende professional 30 30

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* 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.

Volg je de opleiding in dagonderwijs?
Dan kun je op twee jaar tijd je diploma
behalen. Wil je je opleiding combineren met 
een job of een gezin? Reken dan op drie jaar 
in ons avondprogramma.

Na je opleiding kun je deelnemen 
aan het toelatingsexamen bij 
het Institute for Tax Advisors and 
Accountants om de stage voor 
Certified Accountant te volgen.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

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

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

Semester 2: 13 leswekenSemester 1: 13 lesweken

A
vo

nd

6 weken 7 weken 3 weken 7 weken 8 weken

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

lesvrij evaluatieperiode tweede zitles/werkplekleren (incl. examens)les/werkplekleren
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Hou je ervan om cijfers te beheren, te analyseren en te 
interpreteren? Werk je accuraat en punctueel, ook wanneer 
de deadline nadert? Kom jouw kwaliteiten dan verzilveren in 
de graduaatsopleiding Accounting Administration! 

Als boekhouder ben je de vertrouwenspersoon en raadgever 
van een onderneming. Je werkt in dienstverband of als 
zelfstandige. Vennootschaps en boekhoudrecht en fiscale 
wetgeving zijn je stokpaardjes. Je bent handig en werkt 
efficiënt met kantoorsoftware en boekhoudpakketten. 

Al tijdens je opleiding kruip je in de huid van een echte boek
houder. Verwacht je aan waarheidsgetrouwe cases, uitgebreide 
oefeningen en actuele werkvormen. Onze docenten weten 
waarover ze spreken en dompelen je onder in de economische 
en juridische wereld van cijfers. Zo ben je optimaal voorbereid 
om de financiële gezondheid van een onderneming te analyse
ren en de volledige boekhouding te voeren.

 fb.com/GR.AccountingAdministration.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

Welkom in Geel  |  Kleinhoefstraat 4  2440 Geel   
 thomasmore.be/geel

Welkom in Herentals  |  Kerkstraat 38  2200 Herentals
 thomasmore.be/herentals

Welkom in Lier  |  Antwerpsestraat 99  2500 Lier
 thomasmore.be/lier

Welkom in Turnhout  |  Campus Blairon 800  2300 Turnhout
 thomasmore.be/turnhout

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Accounting 
Administration.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management (AccountancyFiscaliteit) behalen.

JIJ HEBT EEN PASSIE VOOR CIJFERS BOEKHOUDER GEZOCHT! 

Klik maar eens een vacaturesite open en het springt 
meteen in het oog: boekhouders gezocht! Bedrijven 
en kantoren zijn vaak op zoek naar gedreven 
boekhouders. Met je graduaatsdiploma Accounting 
Administration op zak kun je vol zelfvertrouwen 
solliciteren op alle sectorgebonden vacatures. 

 Geel: dag en avondprogramma  Herentals: avondprogramma  Lier: dagprogramma  Turnhout: dagprogramma

• boekhoudkundig bediende
• hulpboekhouder
• dossierbeheerder
• medewerker boekhouding of facturatie
• administratief medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

Contact
Liesbet Goeman
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 23 22
liesbet.goeman@thomasmore.be 

 Graduaat Accounting Administration

Accounting Administration

Meer weten over deze opleiding? thomasmore.be/graa.
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Volg je de opleiding in dagonderwijs?  
Dan kun je op twee jaar tijd je diploma 
behalen. Past onze avondopleiding beter  
in jouw leven? Reken dan op drie jaar.  
Heb je bovendien al werkervaring in de 
sector? Dan kun je vrijstellingen aanvragen 
die je individueel traject korter maken. 

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* 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

ACCOUNTING
Basis dubbel boekhouden 9 9
Aanvullend dubbel boekhouden 9 9
Vennootschapsboekhouden 6 6
FISCALITEIT
Btw 5 5
Personenbelasting 5 5
Vennootschapsbelasting 6 6
MANAGEMENT ACCOUNTING
Kostprijsberekening 6 6
Budgettering 3 3
PROFESSIONELE CONTEXTEN
Communicatieve vaardigheden 3 3
Samenwerken 3 3
Boekhouder als beroep 3 3
RECHT EN WETGEVING
Wetgeving 3 3
Ondernemingsrecht 3 3
MANAGEMENT REPORTING
Financieel rekenen en rapporteren 5 5
Financiële analyse 3 3
Financiering 3 3
INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN
Beroepsexploratie 3 3
Practice enterprise 6 6
Apprentice 6 6
Startende professional 30 30

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

lesvrij examenperiode tweede zitlesles/werkplekleren

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

D
ag

Semester 2: 13 leswekenSemester 1: 13 lesweken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

A
vo

nd

Semester 2: 13 leswekenSemester 1: 13 lesweken

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT
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JIJ BOOST ELKE BUSINESS  
MET JE VEELZIJDIG TALENT 

Jij bent allesbehalve een muurbloempje, je wil vooruit in het 
leven. Het liefst neem je iedereen mee op je positieve vibes. 
Communicatief sta je sterk in je sneakers, organisatorisch ben 
je graag tot in de puntjes voorbereid. 

Je wil de interne business van bedrijven vlot laten draaien, 
als een geoliede machine. Je bent van vele markten thuis en 
springt bij waar en wanneer nodig. Marketing, personeels
beleid, logistiek, boekhouden en budget beheer? Jij draait er  
je hand niet voor om! Droge gegevens interpreteer je snel en 
zet je om in een overtuigend verhaal.

Klinkt dit jou als muziek in de oren? Start dan met de 
 graduaatsopleiding Bedrijfsorganisatie (in dagonderwijs) en 
geef bedrijven en organisaties een boost met je allround skills!

Graduaat

Bedrijfsorganisatie

KIES JE CAMPUS

P.
20

Graduaat

Bedrijfsorganisatie

 Antwerpen, Mechelen
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 Graduaat Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie
 Antwerpen: dagprogramma    Mechelen: dagprogramma

 fb.com/GR.Bedrijfsorganisatie.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

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

Contact
Leen Merckx
Coördinator
+ 32 (0)15 30 66 21
leen.merckx@thomasmore.be

Welkom in Antwerpen
Kronenburgstraat 6268  2000 Antwerpen

 thomasmore.be/national

Welkom in Mechelen
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

 thomasmore.be/devest

Ben je op zoek naar een beroepsgerichte en flexibele
opleiding waar een praktische aanpak centraal staat? Hou je
van organiseren? Zoek je een job in het bedrijfsleven, de 
nonprofitsector of bij de overheid en wil je een brede
 basiskennis verwerven over deze sectoren? Zit je vol ambitie 
en wil je doorgroeien? Dan zit je goed met ons Graduaat 
Bedrijfsorganisatie. De opleiding focust op 4 grote pijlers:

Business & Management
Je belicht een onderneming vanuit alle facetten van het 
bedrijfsleven: logistiek beheer, personeelsbeleid, boekhouden 
en budgetbeheer. Zo behoud je een global view en kun jij 
ondersteuning bieden waar nodig.  

ICT management 
Je verwerft degelijke sector en eigen digitale skills.  
Je  overtuigt mensen met het verhaal achter data. 

Communication & Personal development 
Je ontwikkelt doorgedreven marketing, communicatieve en 
commerciële competenties. Je weet wie je bent en waar je  
voor staat. Zowel binnen het bedrijf als naar klanten toe weet  
jij mensen met je commerciële flair te overtuigen.

Leren op de werkvloer 
Vanaf het eerste jaar sta je met beide voeten in de praktijk, 
want al in het derde kwartaal start je op de werkplek en ga je 
toepassen wat je geleerd hebt. Al doende leer je, daar zijn wij 
van  overtuigd, jij ook?

AL DOENDE LEER JE 

Meer dan één derde van je studietijd leer je vanuit de 
praktijk. We zoeken samen met jou de werkplek die op 
jouw lijf geschreven is. Daar leer je alle kneepjes van het 
vak. Je verdiept je in de thema’s die in de les aan bod 
kwamen. Dit heet werkplekleren: je leert verder op de 
werkplek steeds in een specifiek vastgelegd domein.

BREDE VORMING 

Je krijgt een brede kijk op alle facetten van een orga
nisatie. Je wordt een veelzijdig gevormd medewerker 
met een brede bedrijfseconomische basis. De oplei
ding focust op het operationeel beleid, de marketing, 
het personeels en financieel beleid. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat je een krak wordt in ICTmanagement. 
Met deze ruime basis leer je bovendien meedenken op 
verschillende niveau’s binnen een organisatie en leer je 
leidinggeven aan een team. Door je brede vorming kan 
je in tal van sectoren aan de slag. 

BREDE VORMING, FOCUS OP  
ORGANISATIE EN MANAGEMENT!

• KMOmedewerker 
• customer support 
• management assistant 
• teamcoach 
• afdelings 

verantwoordelijke
• sales support 

medewerker

• marketing assistant
• administratief  

medewerker
• medewerker  

klantendienst
• dossierbeheerder
• onthaalmedewerker 
• payroll medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

PERSONEELSBELEID 6
Arbeids en sociaal recht 3
HR management 3

MARKETING & COMMUNICATIE 12 15
Inleiding marketing 1 3
Frans 1 3
Engels 1 3
Verkooptechnieken 3
Inleiding marketing 2 3
Frans 2 3
Engels 2 3
Digital marcom tools 3
Sales support 3

PROFESSIONELE CONTEXTEN 12
Personal development 3
Professioneel samenwerken 3
Project management 3
Professionele communicatie 3

DATA EN ICT MANAGEMENT 6
Digital toolkit 3
BI Fundamentals 3

ACCOUNTING EN FINANCIEEL MANAGEMENT 9 6
Budgettering 3
Kostprijsberekening 3
Algemeen boekhouden 3
Handelsrecht 3
Introductie tot het financieel management 3

LOGISTIEK BEHEER 9 3
Supply chain management 1 6
Supply chain management 2 3
Bedrijfsprocessen 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 6 36
Werkplekleren exploratie 6
Werkplekleren verdieping 6
Project 30

 programma dagopleiding

* 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.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof.  
www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

lesvrij evaluatieperiode tweede zitles/werkplekleren

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

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

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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JIJ WIL WERK MAKEN VAN RECHT 

Als juridisch medewerker ben je dé rechterhand van advocaten, 
notarissen en griffiers. Ook in het bedrijfsleven kom je helemaal 
tot je recht. Je opent dossiers, tackelt formaliteiten, pleegt 
telefoontjes en werkt administratie weg. Dankzij jou loopt alles 
op rolletjes.

Je bent een bemiddelaar die niet snel een oordeel velt. Je 
wikt en weegt, respecteert graag wetten en regels. Naast 
je  fascinatie voor recht is ook administratie een van je stok
paardjes.  Paperassen organiseren, structureren en afhandelen, 
daarvoor moeten ze bij jou aankloppen. Je bent stipt, sociaal 
en  professioneel.   

Matcht dit verhaal met wie je bent? Schrijf je dan in voor de 
graduaatsopleiding JuridischAdministratieve Ondersteuning* 
(in avondonderwijs) en bewijs je kunnen in de juridische sector 
of bedrijfswereld.

Graduaat

Juridisch-Administratieve 
Ondersteuning*

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

KIES JE CAMPUS

P.
24

Graduaat

Juridisch-Administratieve 
Ondersteuning*

 Geel
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Contact
Rik Vanderhaeghe
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 23 10
rik.vanderhaeghe@thomasmore.be

Juridisch-Administratieve Ondersteuning*

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

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
JuridischAdministratieve Ondersteuning.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via 

een verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management – Rechtspraktijk behalen.

STEEDS IN DIALOOG MET HET  
JURIDISCHE WERKVELD 

Vanaf dag 1 kom je in contact met de praktijk: 
we bezoeken een rechtbank, gaan langs in het 
parlement en wonen een gemeenteraad bij. Dankzij 
onze praktische aanpak wandel je aan het einde van 
je studies niet enkel met een diploma naar buiten, 
maar ook met een flinke dosis échte ervaring.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

 Graduaat Juridisch-Administratieve Ondersteuning*

JIJ BENT GEBOEID DOOR  
DE JURIDISCHE WERELD

• medewerker bij een notaris, gerechtsdeurwaarder 
of advocaat

• medewerker bij een rechtbank
• medewerker bij fiscale of administratieve  

overheden 
• medewerker bij verzekeringskantoren en 

financiële instellingen
• juridisch medewerker bij bedrijven  

uit andere sectoren

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.Juridische.Ondersteuning.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Geel: avondprogramma

Jij werkt graag met en voor mensen. Je bent een kei in 
administratie en zet graag de puntjes op de i. Alles wat met 
recht te maken heeft fascineert je. Driemaal ja? Dan heb jij 
hét geschikte profiel voor onze graduaatsopleiding Juridisch 
 Administratieve Ondersteuning.

Je bent de juridischadministratieve houvast van een advocaat, 
notaris, gerechtsdeurwaarder of griffier, of je werkt als assistent 
in de bredere bedrijfscontext. Je zorgt voor een piekfijne 
administratie en ontfermt je over alle formaliteiten die bij een 
dossier komen kijken. Hierop ben je prima voorbereid, want je 
opleiding concentreert zich specifiek op juridische vakken. 

In de eerste fase besteden we aandacht aan de inleidende 
juridische begrippen, met onder meer inleiding tot het recht en 
de juridische kaart. Nadien komen de diverse rechtstakken aan 
bod in de modules ‘recht en burger’, ‘recht en onderneming’ 
en ‘recht en overheid’. 

Ook je communicatie en rapporteringsskills scherpen we 
aan, want die zijn onmisbaar in je toekomstige carrière. In 
de leerlijn ‘communicatie’ zal je onder meer leren omgaan 
met conflictsituaties. In de leerlijn ‘administratie’ leer je hoe 
je een juridisch dossier ordent en beheert en hoe je zelf alle 
administratieve formaliteiten kan vervullen. Heel wat van onze 
docenten zijn professioneel actief in de juridische wereld, 
wat jou een ‘real life’ inkijk geeft in het rechtslandschap. 
De opleiding loopt over drie jaren in avondonderwijs en is 
daardoor goed te combineren met een job. 
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 FASE 2 FASE 3

SEMESTER** 1 2 3 4 5 6

COMMUNICATIEVE LEERLIJN 3 3 6 6 3
Professioneel communiceren 1 3
Professioneel communiceren 2 3
Professioneel communiceren 3 3
Ethisch handelen 3
Professioneel communiceren 4 3
Juridisch Frans 3
Professioneel communiceren 5 3
ADMINISTRATIEVE LEERLIJN 6 9 3 3
Juridische kaart 3
Digitale tools 1 3
Juridische loketten 3
Juridische procedures 3
Organisatie van een dossier 3
Digitale tools 2 3
Privacy 3
JURIDISCHE LEERLIJN 6 6 6 6 6
Inleiding tot het recht 6
Recht en burger 1 6
Recht en burger 2 6
Recht en onderneming 6
Recht en overheid 6
INTEGRALE PRAKTIJKLIJN 3 6 6 6 10 20
Sectorexploratie 3
Project rechtbanken 6
Rechtbankgebonden dossiers 6
Ondernemingsgebonden dossiers 6
Startende professional 1 10
Startende professional 2 20

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

** Een semester is opgesplitst in twee kwartalen, 
die telkens worden afgesloten met een evaluatie.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

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

lesvrij (incl. herexamen)les/werkplekleren (incl. examens)

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

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

modulair modulair modulairmodulair modulair

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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JIJ BENT EEN CREATIEVE 
ALLESKUNNER DIE NIET  
IN ÉÉN HOKJE PAST 

Als marketing en communicatiemedewerker ben je kind aan 
huis in de reclamewereld. Je focus ligt op het imago van een 
merk, de nieuwste campagne van een product. Je stort je op 
marktonderzoek, schrijft werve(le)nde teksten, organiseert 
events waar heel Instagram over post. Bij jou is het altijd  
boenk erop! 

Je bent creatief, houdt van taal en pikt trends op nog voordat 
ze mainstream zijn. Achter een bureau zitten is niets voor jou. 
Je wil van hot naar her vliegen, mensen leren kennen, dingen 
ontdekken. 

Zeg je volmondig ja tegen deze topjob? Start dan met de 
 graduaatsopleiding Marketing en Communicatiesupport  
(in dag of avondonderwijs) en versterk bedrijven met je  
ideeën en sprankelende persoonlijkheid.

Graduaat

Marketing- en 
 Communicatiesupport

KIES JE CAMPUS

P.
28

Graduaat

Marketing- en 
Communicatie-
support

 Antwerpen,  
Mechelen

P.
30

Graduaat

Marketing- en 
Communicatie-
support

 Geel
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Je bent iemand met een grote interesse in de 
commerciële activiteiten van een bedrijf of 
organisatie: wat verkopen ze, hoe doen ze dat, 
aan wie en via welk kanaal? Nieuwigheden en 
trends pik jij bovendien altijd snel op!

Ken je consument! Hoe meer je weet over je klant, hoe 
relevanter je je boodschap kan overbrengen. Je leert welke 
data nuttig zijn voor je doelgroep, via welke kanalen je 
deze informatie verzamelt en in welk CRMsysteem je deze 
 informatie bewaart. Welk product of welke dienst past het best 
bij je klant? Wat zijn je sterke punten en wat maakt jou uniek in 
vergelijking met je concurrenten? Wil jouw doelgroep (ook) via 
een webshop aankopen? En hoe kan je het best communiceren 
met je klant? 

We zetten volle bak in op jouw ondernemende, analytische, 
sociale én creatieve talenten. Daarnaast maak je kennis met 
de allernieuwste werkvormen en trends: digital marketing en 
communicatietools, CRM, content marketing, sociale media, 
grafisch ontwerp … Zo ontdek je uiteindelijk welke marketing 
of communicatiejob het best bij jou past.

We zorgen bij dit alles voor een mooie balans tussen theorie 
en praktijk: 1/3 van je opleiding staat dan ook in het teken van 
 werkplekleren. Experten uit het bedrijfsleven delen vanaf dag 1 
hun kennis met jou en bezorgen je op die manier een ultieme 
ervaring, recht uit de praktijk. Ze begeleiden en coachen je ook 
als je aan hun projecten meewerkt. Zo leg jij van bij het begin 
rechtstreekse contacten met professionals uit uiteenlopende 
sectoren.

Contact
Leen Merckx
Teamleader 
+32 (0)15 30 66 21
leen.merckx@thomasmore.be 

Marketing- en Communicatiesupport

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

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Marketing en 
Communicatiesupport.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma 
Bedrijfsmanagement  Marketing behalen.

AAN DE SLAG MET DE ALLERNIEUWSTE  
TECHNIEKEN! 

Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar gedreven 
medewerkers die het verschil kunnen maken. 
Aangezien onze opleiding zeer nauw samenwerkt 
met het werkveld en steeds vernieuwt, heb je na 
het afstuderen alle troeven in huis om te schitteren 
in je job. Je hebt inzicht in de markt en in klanten
behoeften, bezit commerciële flair, hebt kennis 
van de allernieuwste digitale technieken en bent 
communicatief zeer vaardig. Laat die droomjob al 
maar komen!

Welkom in Antwerpen 
Kronenburgstraat 62  2000 Antwerpen  

 thomasmore.be/national

Welkom in Mechelen
Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

 thomasmore.be/devest

BREED INZETBAAR IN 
ALLE MOGELIJKE SECTOREN!

• digital marketeer 
• brand marketeer 
• product marketeer
• trade marketeer
• communicatiemedewerker
• marktonderzoeker 
• commercieel medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.Marketing.Communicatie.Support.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Antwerpen: dagprogramma  Mechelen: dagprogramma 

 Graduaat Marketing- en Communicatiesupport
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Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 FASE 2

SEMESTER** 1 2 3 4

GEMEENSCHAPPELIJK 30 30 21
PROFESSIONELE CONTEXTEN

Communicatieve vaardigheden 3
Kostprijs 3
Samenwerken 3
Budgettering 3

DATA 
Office tools 3
Business analytics 3
CRM fundamentals 3
Business intelligence fundamentals 3

MARKETING
Inleiding marketing 6
Marktonderzoek 3
Commerciële vaardigheden  verkooptechnieken 3
Eventorganisatie 3
Ecommerce 3

COMMUNICATIE
Digital marcom tools 6
Marketingcommunicatie 6
Graphic design 3

TALEN
Professionele communicatie 3
Frans 3 3
Engels 3 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN
Beroepsexploratie 3
Projecten voor het werkveld marketing 3
Projecten voor het werkveld communicatie 3

KEUZETRAJECT MARKETINGSUPPORT 9 30
Commerciële vaardigheden  sales support 3
Projecten voor het werkveld marketing  apprentice 6
Projecten in het werkveld marketing  startende professional* 30
KEUZETRAJECT COMMUNICATIESUPPORT 9 30
Copywriting 3
Projecten voor het werkveld communicatie  apprentice 6
Projecten in het werkveld communicatie  startende professional* 30

 programma dagopleiding

* 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.

** Een semester is opgesplitst in twee kwartalen, die telkens   
 worden afgesloten met een evaluatie.* inclusief afstudeerproject met eindjury

lesvrij evaluatieperiode tweede zitles/werkplekleren

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

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

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Contact
Ria Beliën
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 80 22 02
ria.belien@thomasmore.be

Marketing- en Communicatiesupport

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

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Marketing en 
Communicatiesupport.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management  Marketing of Office Management 
behalen.

(R)ECHT UIT DE PRAKTIJK! 

Al vanaf de eerste fase werk je aan projecten die 
van eerder ’klein en eenvoudig’, over een stage van 
3 maanden evolueren tot een uitgewerkt praktijk
voorbeeld in je afstudeerproject. Door de nauwe 
samenwerking met lokale KMO’s en organisaties 
houden we bovendien vinger aan de pols bij de 
bedrijfswereld en garanderen we dat de opleiding 
steeds uptodate blijft met de ontwikkelingen en 
trends in de markt.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

 Graduaat Marketing- en Communicatiesupport

JIJ WORDT DE SPIL TUSSEN  
BEDRIJVEN EN KLANTEN

• marktonderzoeker
• vertegenwoordiger
• marketing en communicatiemedewerker
• project en eventmedewerker
• marketing assistant
• commercieel medewerker 
• digital marketeer
• je eigen zaak opstarten

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.Marketing.Communicatie.Support.ThomasMoreBE
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Geel: dag en avondprogramma

Je bent assertief, sociaal en wil ook steeds nieuwe mensen 
leren kennen. Je hebt bovendien een brede interesse in 
communicatie, digitale marketing en events. De laatste nieuwe 
trends en technologische ontwikkelingen op de markt volg je 
op de voet. 

Een echte doener, dat ben jij! Maar je wil je talenten verder 
ontwikkelen. Goed nieuws! Je ontdekt in deze opleiding de 
modernste marketing en communicatietechnieken: grafische 
vormgeving, copywriting, wervend schrijven, eventorganisatie, 
projectmanagement, emailmarketing, outofthebox 
denken… Het komt allemaal aan bod. 
 
Praktijk staat centraal. De theoretische basis pas je dan 
ook meteen toe via reallife opdrachten die bedrijven en 
 organisaties aan je voorstellen in fase 1. Zo help je bijvoorbeeld 
bij de organisatie van events en geef je de communicatie 
voor online en offline kanalen vorm. Of je werkt mee aan een 
marktonderzoek. Al doende leer jij de kneepjes van het vak. 

In fase 2 kies je uit twee specialisaties. Bij Marketingsupport 
verdiep je je in ecommerce, digital marketing, het schrijven van 
een marketingplan en loop je stage in een marketingbureau of 
op een marketingafdeling. In het traject Communicatiesupport 
verdiep je je in interne en externe bedrijfscommunicatie, in het 
schrijven van een communicatieplan en loop je stage op een 
communicatiedienst of bij een communicatiebureau. Is België 
jou te klein? Verruim dan je horizon via een internationaal 
uitwisselingsproject of een buitenlandse stage.
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Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

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

SEMESTER 1 2 3 4 5 6

GEMEENSCHAPPELIJK
PROFESSIONEEL HANDELEN
Communicatievaardigheden 4 3 4 3
Grafisch design 5 5
Talentontwikkeling 3 3
Internationale communicatie 6 3 3
Office tools 4 4
Rekenvaardigheden 3 3
Financieel beheer 4 4
MARKETING
Inleiding marketing 4 4
Marktonderzoek 4 4
Ecommerce 3 3
COMMUNICATIE
Sociale media 4 4
Project eventorganisatie 5 5
Corporate communication 3 3
Digital marketing 3 3
Marketingcommunicatie 3 3
INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN
Verkenning van de sector 5 5
Projecten voor het werkveld marketing 5 5
Projecten voor het werkveld communicatie 5 5
KEUZETRAJECT MARKETING
Commercial skills 4 4
Customer support 4 4
Cases marketing 4 4
Marketingplanning 4 4
Projecten voor het werkveld marketing 5 5
Projecten in het werkveld marketing 23 12 11
KEUZETRAJECT COMMUNICATIE
Copywriting 4 4
Internationale communicatie 8 4 4
Communicatieplanning 4 4
Projecten voor het werkveld communicatie 5 5
Projecten in het werkveld communicatie 23 12 11

 programma  
      dagopleiding

 programma  
      avondopleiding
* 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.

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles/werkplekleren

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

6 weken 7 weken 6 weken 7 weken

Semester 2Semester 1

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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JIJ LOODST PRODUCTEN VLOT  
VAN PUNT A NAAR B 

Als logistiek medewerker ben je een onmisbare schakel in de 
distributieketen. Je zorgt ervoor dat producten, pakketjes en 
materiaal op hun bestemming geraken, ongeschonden en 
netjes op tijd. Je waakt over inkoop, voorraad en magazijn. Je 
vermijdt outofstock’s bij winkels en warenhuizen en regelt de 
praktische kant van transport te land, ter zee en in de lucht. 

Problemen ben je altijd drie stappen voor. Afwachten? No way! 
Onverwachte issues pak je moeiteloos aan. Bij jou moet het 
vooruitgaan. En met succes!

Alle twijfels van de baan? Volg dan de graduaatsopleiding 
Transport en Logistiek (in dag of avondonderwijs),  
dé  springplank naar een veelzijdige carrière.

Graduaat

Transport en Logistiek

KIES JE CAMPUS

P.
34

Graduaat

Transport en 
Logistiek

 Antwerpen,  
Mechelen

P.
36

Graduaat

Transport en 
Logistiek

 Geel

33



Zonder logistiek zijn er geen goederen in de winkels, geen 
online bestelde pakjes die thuis bezorgd worden, geen genees
middelen in de apotheek … Logistiek is bovendien meer dan 
alleen transport. Ook inkoop, voorraad, magazijn en distributie 
maken deel uit van het hele proces. Jij bent benieuwd naar al 
deze facetten en wil er ook praktisch mee aan de slag. 

De graduaatsopleiding Transport en Logistiek bestaat uit  
twee fasen. De verschillende transportmodi & Supply Chain 
manage ment komen in fase 1 uitgebreid aan bod. In de tweede 
fase kies je voor één van de vijf specialisaties: Wegvervoer / 
Maritiem vervoer  Haven / Luchtvracht  Brucargo / Warehouse 
 Magazijn / Railtransport/Binnenvaart. 

Al onze lesgevers hebben relevante ervaring in de logistieke 
wereld of werken er nog steeds. Een groot deel van de 
opleiding bestaat uit werkplekleren: je brengt bijna de helft van 
je studietijd op de werkvloer door.
 
Wil jij direct inzetbaar zijn als professionele medewerker? Of 
werk je nu al en wil je jezelf bij of omscholen, klaar voor een 
volgende stap in je carrière? Kijk je ernaar uit om al doende te 
leren en nadien met de praktijkrelevante basiskennis één van 
de vele openstaande sectorspecifieke vacatures in te vullen? 

Smeer je benen al maar in, want na het behalen van je gradu
aatsdiploma heb jij een van de meest gegeerde profielen op 
de arbeidsmarkt en schiet jij uit de startblokken om één van de 
diverse functies in de logistieke keten uit te oefenen.

Contact
Kris Janssens
Teamleider
+ 32 (0)472 183 959
kris.janssens@thomasmore.be

Transport en Logistiek

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

• logistiek medewerker 
• orderpicker
• teamleader 
• expediteur / planner 
• dispatcher weg / maritiem / lucht / spoor
• customer service medewerker 
• administratief medewerker

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Transport  
en Logistiek.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management  Logistiek Management behalen.

JE LEERT AL DOENDE 

Werkplekleren is gericht op het aanleren en 
toepassen van algemene én arbeids en beroeps
gerichte competenties in een professionele context. 
Kortom, je leert op de werkplek. We hebben 
 samenwerkingsverbanden met verschillende 
 bedrijven die onze studenten een aantrekkelijke 
leerplek bieden zodat jij kan rekenen op een 
kwaliteitsvolle werkplek.

Deze opleiding wordt georganiseerd op twee locaties:

Antwerpen Kronenburgstraat 62  2000 Antwerpen  
 thomasmore.be/national

Mechelen Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
 thomasmore.be/devest

STARTKLAAR VOOR DE LOGISTIEKE 
EN TRANSPORTSECTOR!

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.TransportLogistiek.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Antwerpen: dagprogramma   Mechelen: dagprogramma

 Graduaat Transport en Logistiek
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 FASE 2

SEMESTER** 1 2 3 4

ICT EN DATA
Digital toolkit 3
Business Intelligence Fundamentals 3
Dataanalyse en rapportering 3
COMMUNICATIE
Communicatieve vaardigheden 3
Professioneel samenwerken 3
Projectmanagement 3
Business English 3
SUPPLY CHAIN
Supply chain management 1 6
Supply chain management 2 3
Supply chain management 3 6
Material handling 3
TRANSPORT & PROCESSEN
Transport fundamentals 6
Intermodaal vervoer 3
Green logistics 3
Internationale handel 3
Customer relationship 3
Transportverzekering & douane 3
WERKPLEKLEREN
Kennismaking met de beroepen en de sectoren 6
Transport & Logistiek@work 1 12
Business Experts 6
Specialisatie@work  zie KEUZEPAKKET (*) 6
Logistiek@work 30
KEUZEPAKKET (*)
Luchtvracht
Wegvervoer
Maritiem vervoer
Rail transport/Binnenvaart
Warehousing

 programma dagopleiding
* 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.
** Een semester is opgesplitst in twee kwartalen, die telkens worden afgesloten met een evaluatie.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

lesvrij evaluatieperiode tweede zitles/werkplekleren

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

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

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Ben jij geboeid door de logistieke wereld en wil 
je graag logistieke operaties aansturen? Zoek je 
bovendien een opleiding die je de nodige skills 
geeft om vlot aan de slag te gaan? Dan zit je 
met dit graduaat op het juiste spoor.

Om een goed zicht te krijgen op de werking en samenhang 
van de vele schakels in de logistieke keten, krijg je in fase 1 een 
brede basisopleiding van de verschillende transportmodi over 
terminal en magazijn tot douane. Daarnaast werken we ook aan 
jouw ICT en communicatieskills. 

Op het einde van de eerste fase weet jij duidelijk waarin jij je 
wil specialiseren in fase 2: wegvervoer, spoorvervoer, lucht
vracht, terminalbeheer, magazijnbeheer of douanedeclarant. 
Je verdiept je daarnaast nog verder in de organisatie van het 
transport, magazijn en administratieve douaneafhandeling.

Je staat met je beide voeten in de praktijk en dat vanaf dag 
één. Praktijk vormt dan ook de rode draad en neemt een 
steeds belangrijker aandeel in. Eerst verkennend via bedrijfs
bezoeken, maar the real stuff leer je via een onthejob training 
waarbij je het grootste deel van je tijd op je werkplekbedrijf 
spendeert. Je wordt er door ervaren bedrijfscoaches getraind 
in het werk dat je doet. Aan het einde van de opleiding kun je 
dan ook als startklare professional direct aan de slag. 

Jouw toekomst is bovendien verzekerd, want de vraag naar 
logistieke specialisten is groter dan het aanbod. Dankzij je 
ruime praktijkervaring ligt de wereld aan je voeten! 

Contact
Dirk Moyaert
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 80 22 32
dirk.moyaert@thomasmore.be

Transport en Logistiek

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

• dispatcher wegvervoer
• dispatcher spoorvervoer
• dispatcher luchtvracht (loadcontroler)
• dispatcher terminal (pleinplanner)
• magazijnverantwoordelijke (teamleader,  

magazijnbediende)
• douanedeclarant

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Transport en Logistiek.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma Bedrijfs
management  Logistiek Management behalen

KEUZE UIT ZES SPECIALISATIES 

De logistieke sector kent enorm veel uiteenlopende 
functies. In de opleiding Transport en Logistiek kun 
je daarom kiezen uit zes verschillende specialisaties: 
wegvervoer, spoorvervoer, luchtvracht, terminal
beheer, magazijnbeheer of douanedeclarant. Weet 
je nu nog niet welk traject het best bij jou past? 
Geen paniek, in fase 1 verkennen we eerst de 
logistieke sector en de verschillende functies zodat 
je daarna perfect weet wat je wil en klaar bent om 
een krak te worden in jouw specialisatie.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

ÉÉN OPLEIDING – ZES SPECIALISATIES!

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.TransportLogistiek.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearebusinesstourism

 Geel: dag en avondprogramma

 Graduaat Transport en Logistiek
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 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
*  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 FASE 2 FASE 3

SEMESTER 1 2 3 4 5 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN
Professional skills 1,5 3 1,5
Communicatieskills 1,5 3 1,5
Internationale communicatie 3 3 3 3 3 3
ICT-SKILLS
ICTskills 3 3
Excel gevorderd 3 3
Logistieke informatiesystemen 3 3
SUPPLY CHAIN
Supply chain fundamentals 3 3
Planning & organisatie 3 3
Kwaliteitsmanagement 3 3
Distributie en retourlogistiek 3 3
Inkoop 3 3
Bedrijfsbeheer 3 3
WAREHOUSING
Materials handling 3 3
Magazijninrichting 3 3
Voorraad 3 3
Magazijnorganisatie 3 3
TRANSPORTMODI
Wegvervoer 3 3
Binnenvaart en waterterminal 3 3
Spoorvervoer 3 3
Luchtvervoer 3 3
Transportmanagement 3 3
INTERNATIONALE HANDEL
Internationale handelstechnieken 3 3
Douane, BTW en accijnswetgeving 3 3
Douaneaangifte en procedure 4 4
@WORK - WERKPLEKLEREN
Verkenning van de logistieke sector 3 3
Exploratie van de supply chain 3 3
Verkenning van de specialisatie 11 11
Verdieping in de specialisatie 24 12 12

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

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

6 weken 5 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

1

lesvrijles examenperiode tweede zit
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JIJ RUNT JE WINSTGEVENDE SHOP
MET ALLES EROP EN ERAAN

Als manager zwaai je de deuren van je shop wagenwijd open. 
Van kleine kledingzaak tot grote winkelketen, jij creëert een 
edgy hotspot met unieke producten en diensten. Je trommelt 
een gemotiveerd team op, doet je zegje over de communicatie 
en organiseert de logistieke flow. Met een ongelofelijk drive 
zoals alleen jij dat kunt. Happy klanten en steengoede reviews, 
daar is het jou om te doen! 

Je bent een vurige ondernemer. Je motto luidt: leren, durven, 
bijsturen. Je hebt graag de touwtjes in handen en bent niet 
bang om overuren te draaien. Met zo’n attitude ga je het 
mijlenver schoppen! 

Zie je het al helemaal voor je? Trek dan je stoute schoenen aan 
en ga voluit voor de graduaatsopleiding Winkelmanagement  
(in dagonderwijs).

Graduaat

Winkelmanagement

KIES JE CAMPUS

P.
40

Graduaat

Winkelmanagement

 Antwerpen, Mechelen, 
Geel
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Contact Opleidingscoördinator:
Antw./Mech. Elisabet Van Caeneghem
+ 32 (0)15 36 91 17
elisabet.vancaeneghem@thomasmore.be

Geel Tessa Vervecken
+ 32 (0)14 56 23 10
tessa.vervecken@thomasmore.be

Winkelmanagement

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

Welkom in Antwerpen
Kronenburgstraat 6268  2000 Antwerpen

 thomasmore.be/national

Welkom in Geel Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
 thomasmore.be/geel

Welkom in Mechelen Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
 thomasmore.be/devest

 Graduaat Winkelmanagement

WORD EEN STRAFFE WINKELMANAGER

 fb.com/GR.Winkelmanagement.ThomasMoreBe 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE 
 @wearebusinesstourism

 Antwerpen: dagprogramma   Geel: dagprogramma  Mechelen: dagprogramma

Heb je een hart voor retail? Ben je commercieel en creatief? 
Werk je graag in team en wil je meteen ook leren hoe je een 
team kunt aansturen? Wil je ontdekken hoe je een winkel 
winstgevend maakt? Ben je een echte doener? Dan is deze 
tweejaarlijkse opleiding de geknipte voor jou! 

Tijdens de eerste fase maken we je commerciële vaardigheden zo 
klantgericht mogelijk. Hoe stel je een assortiment samen? En hoe 
kan je de voorraad van je producten op een ecologische manier 
beheersen? De creatievelingen kunnen zich uitleven wanneer we 
de marketing van een winkel of webshop onder de loep nemen.

In de tweede fase bestudeer je de financiële en juridische kant 
van je onderneming. Je scherpt je leiderschapscapaciteiten 
als people manager aan. Tot slot leren we je de kneepjes van 
digital marketing en ontdek je hoe je een webshop ontwerpt.

Ook je ICTvaardigheden en talenkennis scherpen we aan.  
We schenken heel wat aandacht aan je leiderschapstalenten  
en leren je technieken om je team te organiseren, te motiveren 
en te belonen.

Je volgt les in blokken van 6 weken, gevolgd door een examen 
of feedbackmoment. Zo zorgen we voor een ideale spreiding van 
de (her)examenmomenten. Je spendeert meer dan een derde 
van je studietijd op de werkvloer: reeds van bij de start ga je bij 
een retailer aan de slag en leer je de knepen van het vak van 
ervaren winkelmanagers. We hebben topstageplaatsen bij grote 
retailers. Een laatste werkplekervaring over de grenzen heen? 
Sure! Londen, Malta of Curaçao ... wij maken het voor jou waar!

LEREN DOEN, DOET LEREN! 

Je leert al doende en uit eerste hand, namelijk van 
ervaren winkelmanagers. Aangevuld met de persoon
lijke begeleiding op maat door je docenten maakt dit 
jou al snel tot een manager die van aanpakken weet 
of klaar is om een eigen bedrijf op te starten.

Scott: “Door het werkplekleren kan ik na mijn  
studies als gerant in opleiding starten bij Colruyt.  
Een geweldige kans!”

Charlotte: “Bij Schoenen Torfs voelde ik me snel 
thuis. Na een tijdje mocht ik de leiding van de Geelse 
vestiging al eens voor een paar dagen overnemen. En 
op de marketingafdeling van het hoofdkantoor kreeg ik 
een ruimere kijk op de retailsector.”

DE JOB VAN JE LEVEN
• departementsverantwoordelijke in  

een groot verkooppunt
• winkelmanager van een klein of  

middelgroot verkooppunt
• zelfstandige retailer
• andere commerciële functies

JE TOEKOMST 

De sector heeft een enorme nood aan geschoolde 
shopmanagers die met volle goesting in een job 
stappen. Je krijgt dus snel de kans om leiding te 
geven en dat is goud waard in je verdere  
commerciële carrière.
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 FASE 2

SEMESTER** 1 2 3 4

CUSTOMER & PRODUCTS
Commercial skills 5
Inkoopmanagement 4
Assortiment en voorraad 6
SHOP & MARKETING
Instore & visual merchandising 4
Store management 6
Marketing 4
Retailmarketing 4
FINANCE & LAW
ICT: financial ICT 3
Financial skills: boekhouden 3
Financieel en prijsbeleid 4
Ondernemingsrecht 3
Arbeidsrecht en sociaal recht 3
Retailwetgeving 4
TEAM & COMPANY
People management 3
Coaching skills 3
Ecommerce en digital marketing 4
@WORK
Werkplekleren customer & products 7
Werkplekleren shop & marketing 13
Werkplekleren finance & law 6
Werkplekleren team & company incl. afstudeerproject 14
COMMUNICATIE SKILLS
Zakelijke communicatie 3 1,5 1,5
ICT:  Word en Powerpoint 2
Zakelijke communicatie Engels 3
Zakelijke communicatie Frans 1,5 1,5
Social skills 1,5 1,5

 programma dagopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld 
nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). 

** Een semester is opgesplitst in twee kwartalen, die telkens worden 
afgesloten met een evaluatie. Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren. 

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het  
Vlaams opleidingsverlof.  
www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet,  
kun je ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

ONZE PARTNERS

• Colruyt Group
• Schoenen Torfs
• Brico
• Sissy Boy
• Zara
• Neuhaus
• Decathlon
• AS Adventure
• Lidl
• H&M
• ZEB
• C&A
• Coolblue
• Jysk

WIL JE GRAAG VERDER STUDEREN?
Dan kun je via een verkort traject een 
bachelordiploma Bedrijfsmanagement  
Winkel en Retailmanagement behalen.

lesvrij examenperiode tweede zitles/werkplekleren

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

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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 OP KOT 

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

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

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

 WAT SCHAFT DE POT? 

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

 ONDERWEG 

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

 CULTUUR & CO 

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

Studentenvoorzieningen

 GOED IN JE VEL 

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

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

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

 ACTIE & ONTSPANNING 

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

 STRAK PLAN! 

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

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

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

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

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

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

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

Studiekeuze gemaakt? 
Check!

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN- 
 VOORZIENINGEN 

 Wil je op kot of toch liever met de trein? 
 En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

 START HIER! 

STUDIEGELD 2020-2021  
(per fase - 60 studiepunten)

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

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

Beursstudenten: € 111,9  
(vast bedrag)

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

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! 

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

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

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

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

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

Ga voor een bachelor  
via een verkort traject!

ACCOUNTING  
ADMINISTRATION

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Accountancy-Fiscaliteit 
 thomasmore.be/babmaf

3-4 SEMESTERS

JURIDISCH- 
ADMINISTRATIEVE  
ONDERSTEUNING* 

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Rechtspraktijk 
 thomasmore.be/barp

4 SEMESTERS

WINKEL- 
MANAGEMENT

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Winkel- en Retailmanagement 
 thomasmore.be/bawrm

3-4 SEMESTERS

MARKETING- EN 
COMMUNICATIE-

SUPPORT

 COMMUNICATIEMANAGEMENT 
 Communicatiemanagement 
 thomasmore.be/bacom

5-6 SEMESTERS

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Logistiek Management 
 thomasmore.be/babmlm

4 SEMESTERS

TRANSPORT  
EN LOGISTIEK

BEDRIJFS- 
ORGANISATIE

MARKETING- EN 
COMMUNICATIE-

SUPPORT

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Marketing
 thomasmore.be/babmmkt

3-4 SEMESTERS

GRADUAAT BACHELOR

* Onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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HR-Support • • •*

Maatschappelijk Werk • • •

Orthopedagogische 
Begeleiding* • • •

Verpleegkunde (HBO5) • • •

People
& Health

* Onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Accounting 
 Administration • • • • • • •

Bedrijfsorganisatie • •

Juridisch- 
Administratieve 
Ondersteuning*

•

Marketing- en 
Comunicatie-
support

• • •

Transport en 
 Logistiek • • •

Winkelmanagement • • •

Business 
& Tourism

 ONTDEK 
             AL ONZE 
   GRADUATEN 
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Elektromechanische 
Systemen • • •

HVAC-Systemen •

Internet of Things • •

Productiebeheer -  
Maakindustrie •

Programmeren • • • • •

Syteem- en 
 Netwerkbeheer* • • •

Voertuigtechnieken •

Tech
& IT
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#WEAREMORE
 fb.com/thomasmorebe  @thomasmorebe  youtube.com/thomasmorebe

 @thomasmorebe  @thomasmore.be

Het leven zoals het écht is  
op onze campussen? Dat  
tonen onze studenten je  
graag zelf. Follow us!

 Discover more! 
Wil je ook het opleidingsaanbod van onze 
andere interessegebieden ontdekken?  
Je kunt al onze brochures aanvragen via 
thomasmore.be/brochures.

 Infoavonden voor ouders 
 

Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor 
en een master? Wat kost studeren in het hoger 
onderwijs? En hoe zit dat met studiepunten en 
leerkrediet? Wij zetten alles op een rijtje en geven  
nuttige tips om goed te kiezen.

• Mechelen  di. 18 februari 2020
• Geel  do. 20 februari 2020

Schrijf je in via  
thomasmore.be/infoavondouders.

 Opencampusdagen 
 

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

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

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen.

KOM JE 
INFORMEREN

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

 Openlesdagen 
 

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

KOM HET 
UITPROBEREN

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


