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

2020 - 2021



Het opleidingsaanbod en de specifieke programma’s in deze brochure zijn gebaseerd op de gegevens zoals die  bekend waren bij het ter perse gaan (12/12/2019). 
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk op www.thomasmore.be voor de laatste stand van zaken.
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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze graduaats - en 
HBO5-opleidingen in het interesse gebied 
‘People & Health’. 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

 Orthopedagogische Begeleiding*  _________ 28

Geel

 HR-Support  _____________________________ 16
 Maatschappelijk Werk  ____________________ 22
 Orthopedagogische Begeleiding*  _________ 28

Antwerpen

 HR-Support  _____________________________ 14
 Maatschappelijk Werk  ____________________ 20
 Orthopedagogische Begeleiding*  _________ 26

Turnhout

 Maatschappelijk Werk  ____________________ 16

Mechelen

 HR-Support*  ____________________________ 14

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

5



Nee, Antwerpen is geen typische studen-
tenstad propvol studenten. Antwerpen is 
een wereldstad op mensenmaat en de thuis 
van meer dan een half miljoen inwoners en 
170 nationaliteiten. Midden in het echte le-
ven van een creatieve en bruisende haven-
stad, vind je Campus Sanderus. Gloednieuw 
en helemaal uitgerust met de nieuwste 
snufjes om je opleiding alle kansen op 
slagen te geven: een zwevende aula, hyper-
moderne observatie- en praktijk lokalen, een 
studentenlounge, een groene patio … 
Campus Sanderus for the win!

ANTWERPEN

Je deelt de stad met 2.942 studenten.

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

 fb.com/weareantwerpen 

BEREIKBAARHEID

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

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

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

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

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 STUDEREN IN ‘T STAD Welkom in
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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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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

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

 fb.com/wearelier 

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 kan niet missen! 
Benieuwd of je de winkelstraat kan weerstaan ;-)  
www.nmbs.be

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

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

Welkom in

 ZORGCAMPUS IN    LIER 

Je deelt de campus met 716 studenten.
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Je deelt de campus 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.

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 ZINDERENDE 
 ZORGCAMPUS 

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
Welkom in

9



Onze
graduaatsopleidingen*

Je deelt de campus met 1.716 studenten.

De Turnhoutse campus lijkt 
zo uit de toekomst geplukt: vrolijke 
kleuren, grote raampartijen, 
supermoderne lokalen. De baseline van 
de campus is ‘altijd in beweging’ en 
dat is eraan te zien. Het gebouw is een 
bruisende biotoop voor opleidingen in 
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!

BEREIKBAARHEID

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

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

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

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

TURNHOUT

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 CAMPUS 
IN BEWEGING 

Welkom in

BASECAMP, EEN WARM WELKOM

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

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 

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

 fb.com/weareturnhout
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JIJ WIL WERK MAKEN VAN WERK 

Je bent een initiatiefnemer eersteklas. Stilzitten, daar bedank je 
vriendelijk voor. Je bent een open boek, een vlotte prater, maar 
je kunt ook verrassend goed luisteren. Problemen los je op 
nog voordat ze zich stellen. En dat allemaal met een positieve 
mindset. 

Als HR-medewerker word je de ‘happiness manager’ van de 
werkvloer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor allerlei 
personeelszaken. Loon- en  personeels administratie, dat is voor 
jou maar een kleintje en breng je in no time in orde. Op-en-top 
gelukkige werknemers, daar teken je voor! 

Klinkt als je droomjob? Kies dan voor het Graduaat HR-Support 
(in dag- of avondonderwijs) en geef het bedrijfsleven een 
stevige upgrade met je brede knowhow en praktische ervaring. 

Graduaat

HR-Support

KIES JE CAMPUS

P.
16

Graduaat

HR-Support

 Geel

P.
14

Graduaat

HR-Support

 Antwerpen,  
Mechelen*

* Locatie Mechelen onder voorbehoud. We organiseren de opleiding op deze locatie enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Contact
Stéphanie Pattyn
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)3 241 08 29
stephanie.pattyn@thomasmore.be

HR-Support

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-hrs.

PRAKTIJK ALS RODE DRAAD 

Je begint je opleiding met een driedaagse, waarin 
je aan den lijve ondervindt wat het betekent om in 
de 21ste eeuw te werken. Daarna deel je elke les 
in de praktijkervaring van je docenten en deel je 
met hen je eigen ervaringen die je opdeed op je 
praktijkleerplek. Je doorloopt zo alle facetten van 
het HR-werk, van je eerste HR-office kennismaking 
tot een volledige HR-support-ervaring waarbij de 
organisatie op jouw antwoorden en oplossingen 
rekent.

Welkom in Antwerpen
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

 thomasmore.be/sanderus

Welkom in Mechelen
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 thomasmore.be/devest

 Graduaat HR-Support

MAAK VAN WERK WELZIJN

• commerciële HR-consulent
• uitzendconsulent
• dossierbeheerder personeel
• administratief medewerker HR-dienst 
• HR-aanspreekpunt in KMO’s en  

non-profitorganisaties

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.HRSupport.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Antwerpen: dagprogramma  Mechelen*: dagprogramma 

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma HR-Support.
• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een 

verkort traject een bachelordiploma Sociaal Werk 
of Toegepaste Psychologie behalen. Of je  
volgt een tweede graduaatsopleiding zoals 
Maatschappelijk Werk of Bedrijfsorganisatie.

Je bent geboeid door mens én organisatie. Je werkt graag, en 
je werkt graag met mensen. Je bent open en communicatief, 
houdt je aan afspraken en hebt oog voor detail. Plannen en 
organiseren gaan je vlot af. Je staat achter de waarden van je 
organisatie en probeert de eigenheid van elke medewerker 
daar maximaal mee te verzoenen. HR-support betekent voor 
jou een engagement aangaan met mens én organisatie. 

Je werkt mee aan de balans tussen mens, organisatie  
en samenleving. Vanuit HR-support draag jij eraan bij dat 
mensen zich goed voelen in een organisatie en optimaal 
ingezet en ondersteund worden. Je bent het eerste aanspreek-
punt voor personeelsleden met praktische HR-vragen. Je hebt 
aandacht voor zowel de kant van de werknemer als de kant van 
de organisatie. En plaatst hierbij mens én organisatie in een 
bredere context van een evoluerende, diverse samenleving. 

Je wordt opgeleid tot een professioneel HR-medewerker.
Je leert HR van binnenuit kennen, van je eerste HR-office-
kennismaking tot een volledige HR-support-ervaring. Die 
rode praktijkdraad in je opleiding wordt stevig ingebed in 
toe  gepaste theoretische kaders van arbeidsrecht, psychologie, 
HR-modellen en loopbaanbegeleiding. We trainen je in 
communicatie, samenwerking, organisatie, gespreksvaardig-
heden, loon- en personeelsadministratie. Tijdens je opleiding 
leer je ook naar je eigen gedrag kijken. En stippel je je eigen 
ontwikkelingsplan en loopbaantraject uit, want je eerste human 
resource dat ben jij zelf!
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 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.
Kies je voor een deeltijds traject? Dan worden je vakken over drie jaar gespreid.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* *) FASE 1 2

LEREN OP DE WERKPLEK
HR-office 8
HR-instroom 10
HR-loket 11
HR-support 13
MIJN ROL IN HR-SUPPORT
Working in the 21st century 3
HR-modellen en HR-cyclus 7
Organiseren en communiceren 6
Welzijn op het werk 5
Deontologie en probleemoplossen 4
Sociaal-juridisch loket 4
VAARDIGHEDEN
Instroom 5
Payroll & loonpakket 5 4
Gespreksvaardigheden 7
Loopbaanbegeleiding 9
KENNISKADERS
Mens en organisatie 8
Toegepast arbeidsrecht 4
Psychologie 4 3

KIES JE EIGEN TRAJECT
Kriebelt het om snel je eerste stappen in de HR-wereld 
te zetten? Zoek je een goede opstap naar een bachelor-
opleiding? Sta je al in het werkveld en wil je doorgroeien? 
Een totaal nieuwe wending geven aan je carrière? Wij 
bieden je een passend voltijds of deeltijds traject (van 
drie jaar) in een veelzijdige opleiding, die je op weg zet 
om daarna verder te studeren of meteen als startende 
HR- medewerker aan de slag te gaan in een breed gamma 
van organisaties.

“ KIES EEN JOB WAARVAN JE HOUDT 
EN JE HOEFT NOOIT ÉÉN DAG IN JE 
LEVEN TE WERKEN.”

  Confucius

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

* Locatie Mechelen onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering. 15

lesvrij examenperiode tweede zitles/werkplekleren

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

D
ag

6 weken 4 weken 31 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4



Contact
Gert Brion
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)496 57 58 61
gert.brion@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-hrs.

TROEF OP DE ARBEIDSMARKT! 

Klik een vacaturesite open en de talrijke HR- 
vacatures springen meteen in het oog! Bedrijven  
en kantoren zijn vaak op zoek naar gedreven 
HR-deskundigen. Met je graduaatsdiploma   
HR-Support op zak kun je vol zelfvertrouwen 
solliciteren voor verschillende vacatures.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 thomasmore.be/geel

JIJ BENT EEN ADMINISTRATIEVE  
DUIZENDPOOT MET OOG VOOR DETAIL

• HR-generalist
• commerciële HR-consulent
• uitzendconsulent
• dossierbeheerder personeel
• administratief medewerker

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.HRSupport.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Geel: dag- en avondprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma HR-Support.
• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een 

verkort traject een bachelordiploma Sociaal Werk 
behalen.

Ben jij op zoek naar een administratieve functie, waarbij 
communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen? 
Werk je nauwkeurig en vlot met ICT-toepassingen? Volg dan 
de graduaatsopleiding HR-Support.

Als HR-deskundige ben je het eerste aanspreekpunt voor 
diverse vragen van personeelsleden rond personeelsmaterie. Je 
werkt nauwgezet en hebt een grondige kennis van arbeidsrecht 
en sociaal zekerheidsrecht. Je bent communicatief sterk en kunt 
bijvoorbeeld loonbrieven duiden aan medewerkers of vragen in 
verband met verlofstelsels beantwoorden.

Tijdens de opleiding maak je kennis met de talrijke beroeps-
mogelijkheden van een HR-deskundige. Verwacht je aan 
waarheidsgetrouwe cases, uitgebreide oefeningen en actuele 
werkvormen. Onze docenten zijn experten in de verschillende 
HR-domeinen, zoals loonberekeningen, sollicitatiegesprekken, 
juridische kaders … Zo ben je aan het einde van je opleiding 
klaar om de arbeidsmarkt te bestormen.

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 drie jaar waarin je twee avonden en een 
zaterdagvoormiddag per week les volgt. Heb je bovendien al 
werkervaring in de sector? Dan kun je vrijstellingen aan vragen 
die je individueel traject verlichten. 

HR-Support

 Graduaat HR-Support
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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

THEORETISCHE LEERLIJN
Personeelswerk als beroep 4 4
HR-technieken 4 4
HR-procedures 4 4
Personeelsadministratie 4 4
Werken met loongegevens 4 4
VTO (vorming, training en opleiding) 3 3
HR-beleid 4 4
Toegepaste kwaliteitszorg in de HR 4 4
Toegepaste arbeidspsychologie 3 3
Cases HRM 4 4
PROFESSIONELE CONTEXTEN
ICT-tools 5 5
Basisgesprekstechnieken 4 4
Rapportage en verslaggeving 4 4
Werken in team 3 3
Werken in een organisatie 3 3
Onderhandelen en bemiddelen 1 3 3
Onderhandelen en bemiddelen 2: diversiteit 3 3
JURIDISCHE LEERLIJN
Inleiding recht voor personeelswerkers 3 3
Toegepast arbeidsrecht 4 4
Toegepast sociaal zekerheidsrecht 4 4 4
Toegepast arbeidsrecht verdieping 3 3 3
Toegepast sociaal zekerheidsrecht verdieping 3
PRAKTIJKLEERLIJN
Kennismaking met de sector 6 6
Initiatie op de werkplek 8 8
HR in de praktijk 8 8
Startende professional 18 4 14

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

lesvrijles/werkplekleren (incl. examens, telkens bij het einde van een vak)

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

modulairmodulairmodulairmodulairmodulair

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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JIJ BEGELEIDT KWETSBARE MENSEN 
NAAR EEN ZELFZEKERE TOEKOMST 

Als maatschappelijk werker staat je deur wagenwijd open voor 
kwetsbare mensen die in moeilijke papieren zitten. Je schuift 
samen met hen aan tafel, luistert naar hun noden en zoekt naar 
oplossingen. Wereldverbeteraar? Zo zou je het kunnen stellen! 
Je begeleidt en stuurt mensen naar betere tijden, zodat ze 
zelfverzekerd een stabiele toekomst kunnen uitbouwen. 

Je hebt het hart op de juiste plaats. Je bent sociaal, 
 geëngageerd en empathisch. Je beschikt over een grote portie 
mensenkennis en weet van aanpakken. Ingewikkelde situatie? 
Die tackel je als de beste! Tegenslag? Die buig je om tot iets 
positiefs.

Herken je jezelf in dit profiel? Schrijf je dan in voor de 
 graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk (in dag- of 
 avond onderwijs) en maak als hulpverlener elke dag opnieuw 
het verschil. 

Graduaat

Maatschappelijk Werk

KIES JE CAMPUS

P.
20

Graduaat

Maatschappelijk 
Werk

 Antwerpen
P.

22

Graduaat

Maatschappelijk 
Werk

 Geel, Turnhout
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Contact
Marianne Vervliet
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)3 241 08 29
marianne.vervliet@thomasmore.be

Maatschappelijk Werk

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-mw.

MET BEIDE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Je begint in fase 1 met een driedaagse, waarin 
je jezelf beter leert kennen als persoon en als 
hulp verlener. Daarna verken je je werkveld via een 
organisatiebezoek en vrijwilligerswerk. In fase 2 deel 
je in de praktijkervaring van je docenten en deel je 
met hen je eigen ervaringen vanop je praktijkleer-
plek. Om af te studeren ga je in je praktijkeindwerk 
aan de slag met een vraag die op je werkplek leeft, 
en waarop jij een werkbaar antwoord zoekt.

 Graduaat Maatschappelijk Werk

MENSENKENNIS WORDT MENSENWERK

• in het algemeen welzijnswerk 
• in het buurtwerk
• in de (geestelijke) gezondheidszorg 
• in de jeugdhulp
• in de ouderenzorg
• in de leerlingenbegeleiding
• op de sociale dienst van ziekenhuizen

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/GR.MaatschappelijkWerk.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Antwerpen: dagprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Maatschappelijk Werk.

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

een verkort traject een bachelordiploma Sociaal 
Werk of Toegepaste Psychologie behalen. Of 
je volgt een tweede graduaatsopleiding zoals 
 Orthopedagogische Begeleiding of HR-Support.

Je bent maatschappelijk en sociaal geëngageerd. Het boeit je 
hoe de maatschappij functioneert, evolueert en leeft. Daarbij 
heb je oog voor de positie van de mens in deze maatschappij. 
Je waardeert de eigenheid van elk individu en brengt de 
meerwaarde van die persoon in de samenleving naar boven. 
Je bent een sterktezoeker. Diversiteit is voor jou een troef en 
een sleutel die deuren opent. 

Je begeleidt mensen doorheen veranderingsprocessen. 
Je werkt met mensen in diverse maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Je plaatst de persoon in zijn sociale context en komt 
op voor zijn rechten. Je stimuleert cliënten tot verandering op 
individueel vlak en ondersteunt hen om de interactie met hun 
omgeving te verstevigen.

Je wordt opgeleid tot een professionele hulpverlener. 
Je begint met een verkenning van de sector, en bouwt in 
wisselwerking met je docenten je eigen werkplekervaring uit 
tot een praktijkeindwerk. Je krijgt een toepasbaar theoretisch 
kader mee, waarin kennis over sociologie, recht, psychologie, 
ethiek, en sociale economie steeds aan de praktijk wordt 
gekoppeld. Communicatie, samenwerking en bemiddeling 
helpen je om veranderingsprocessen correct te leren begelei-
den en beïnvloeden. 

We trainen jou in persoonsgericht werken en in psychosociale 
hulpverlening. Doorheen de opleiding kun je ook zelf een 
ste vige persoonlijke groei doormaken. Je leert naar jezelf 
kijken en je eigen gedrag in vraag stellen. Als hulpverlener 
ben jij immers je eigen belangrijkste instrument om anderen 
de nodige steun te kunnen bieden.

Welkom in Antwerpen
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

 thomasmore.be/sanderus
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 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.
Kies je voor een deeltijds traject? Dan worden je vakken over drie jaar gespreid.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

LEREN OP DE WERKPLEK
Start driedaagse 5
Instellingsbezoek 4
Vrijwilligerswerk 5
Praktijkleerplek 12
Praktijkeindwerk 15
MIJN ROL IN MAATSCHAPPELIJK WERK
Maatschappelijk werk als beroep 4
Sociale kaart 4
Omgaan met diversiteit 3
Ethiek en deontologie 3
Werken op systemen en structuren 8
Kiezen voor een welzijnssector 6
VAARDIGHEDEN
Communicatie 4
Agogisch handelen 4
Psychosociale hulpverlening 5 7
Samenwerking 3
Bemiddeling 3
KENNISKADERS
Sociologie 3
Recht 6 3
Psychologie 7
Economie en organisatie 3 3

KIES JE EIGEN TRAJECT
Kriebelt het om snel je eerste stappen in de hulpverlening 
te zetten? Zoek je een goede opstap naar een bachelor-
opleiding? Sta je al in het werkveld en wil je doorgroeien? 
Een totaal nieuwe wending geven aan je carrière? Wij 
bieden je een passend voltijds of deeltijds traject (van 
drie jaar) in een veelzijdige opleiding, die je op weg zet 
om daarna verder te studeren of meteen als startende 
hulpverlener aan de slag te gaan in een breed gamma 
van welzijnsorganisaties.

“ DEZE OPLEIDING HEEFT ME DOEN 
OPENBLOEIEN EN ME EEN ANDERE 
KIJK GEGEVEN OP MEZELF EN MIJN 
 OMGEVING.”

“ AAN DE DRIEDAAGSE BEN IK MET 
KNIKKENDE KNIEËN BEGONNEN.  
DE DOCENTEN HEBBEN ONS ECHTER 
SPONTAAN ONTVANGEN EN HET  
HUIS WAS ZEER AANGENAAM.  
WAT ER OP DIE LUTTELE DRIE DAGEN 
GEREALISEERD IS, KAN NIET IN DE 
KLAS BEREIKT WORDEN.”

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
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lesvrij examenperiode tweede zitles/werkplekleren

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

D
ag

6 weken 4 weken 31 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4



Contact
Carine Vandersmissen
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 04 31
carine.vandersmissen@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-mw.

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Maatschappelijk Werk.

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

via een verkort traject een bachelordiploma  
Sociaal Werk behalen.

OP MAAT VAN JOUW LEVEN 

Jong bloed of jong van geest? 18 en net van de 
schoolbanken? Super welkom! Ben je al even aan 
het werk maar is het tijd om je carrière een nieuwe 
wending te geven? Ook dan ben je bij ons aan het 
juiste adres! Afhankelijk van jouw situatie kun je 
ervoor kiezen om een eigen studietraject samen te 
stellen. Op jouw maat. Op jouw ritme. Zo kunnen 
we je een haalbaar programma aanbieden om je 
studie te combineren met een job of een gezin.

JIJ HEBT EEN HART VOOR MENSEN

• als hulpverlener in diverse sectoren  
van de welzijnszorg

• in de (geestelijke) gezondheidszorg 
• in de jeugdhulp of ouderenzorg
• bij justitie en politie
• in het onderwijs

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/GR.MaatschappelijkWerk.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Geel: dag- en avondprogramma  Turnhout: dagprogramma

Je bent sociaal geëngageerd en je wil mensen nog beter 
leren helpen. Je hebt een luisterend oor en sterke schouders. 
Je weet welke vraag je op welk moment moet stellen. Voor 
uiteenlopende persoonlijke, relationele of maatschappelijke 
noden en conflicten zie jij een uitweg. Je brengt orde in de 
chaos en licht in de duisternis. 

In het graduaat Maatschappelijk Werk leiden we je op tot een 
volwaardige en professionele hulpverlener. Het merendeel  
van je kennis doe je op in het beroep, op de werkplek. Van  
bij het begin maak je kennis met de maatschappelijke sector.  
Je krijgt een initiatie op de werkplek en leert om in team samen 
te werken. 

Maar je gaat natuurlijk niet onvoorbereid op pad! We zorgen 
dat je kunt terugvallen op een brede basis recht en sociologie. 
Om veranderingsprocessen correct te leren begeleiden 
en beïnvloeden, bieden we je onder andere inzicht in 
gesprekstechnieken, omgaan met diversiteit en psycho sociale 
hulpverlening. 

Daarnaast brengen we je professioneel handelen op peil zodat 
je feilloos kunt functioneren als medewerker binnen een team 
of organisatie.

Je kunt deze opleiding afwerken in dagonderwijs op twee jaar 
tijd. Of je kunt ervoor kiezen om de opleiding in avondonderwijs 
te volgen. Je studiepunten worden dan verdeeld over drie jaar. 

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 thomasmore.be/geel

Welkom in Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

 thomasmore.be/turnhout

Maatschappelijk Werk

 Graduaat Maatschappelijk Werk
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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

INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN
Sociale kaart 3 3
Maatschappelijk werker als beroep 4 4
Maatschappelijk werk in de actieve welvaartstaat 3 3
Democratie en rechtstaat 3 3
Sociologie incl. demografie 3 3
Sociaal-juridische hulpverlening 3 3
Arbeidsrechtelijke hulpverlening 3 3
Straf- en jeugdbeschermingsrecht 3 3
SOCIAAL-AGOGISCHE VAARDIGHEDEN
Thema’s van de psychologie 3 3
Basisgesprekstechnieken 4 4
Werken in team 3 3
Agogiek 3 3
Basismethodiek 5 5
Omgaan met diversiteit 3 3
Psychosociale hulpverlening 3 3
Toepassingen sociale zekerheid 3 3
Casuïstiek 6 6
PROFESSIONEEL HANDELEN
Rapportage en verslaggeving incl. informatievaardigheden 4 4
Filosofische methode 3 3
Oefeningen systeemgericht werken 3 3
Oefeningen structuurgericht werken 3 3
Werken in een organisatie 3 3
WERKPLEKLEREN
Kennismaking met de sector 6 3 3
Initiatie op de werkplek 7 10
Multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken 15 9 9
Startende professional 18 12

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

KIES JE VOOR DE 
AVONDOPLEIDING?

Dan volg je les 
op dinsdag- en 
donderdagavond  
van 18.30 tot 21.50 u.  
En op zaterdag  
van 8.30 tot 12.50 u. 

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

D
ag

Semester 2Semester 1

6 weken 6 weken 6 weken 6 weken

A
vo

nd

modulairmodulairmodulairmodulairmodulair

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

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles/werkplekleren (incl. examens, telkens bij het einde van een vak)les/werkplekleren
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EEN JOB MET EEN MISSIE 

Je bent een hartverwarmend persoon die geen blad voor de 
mond neemt. Discriminatie, daar pas je voor. Gelijke kansen, 
daar streef je naar. Je bent sociaal, voelt mensen goed aan 
en straalt vertrouwen uit. Opgeven? Dat staat niet in je 
 woordenboek, je komt altijd met creatieve oplossingen  
voor de dag. 

Als orthopedagogisch begeleider word je de steun en 
 toeverlaat van al wie wat extra hulp kan gebruiken. Je 
 begeleidt individuen en groepen van alle leeftijden. Denk  
maar aan mensen met een beperking, mensen die in armoede 
leven, ouderen, vluchtelingen/migranten ... Je biedt een 
luisterend oor, reikt concrete handvatten aan en haalt in elke 
situatie het beste naar boven. 

Met een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding* 
op zak maak je de wereld dat tikkeltje mooier.

Graduaat

Orthopedagogische 
 Begeleiding*

KIES JE CAMPUS

P.
26

Graduaat

Orthopedagogische 
Begeleiding*

 Antwerpen
P.

28

Graduaat

Orthopedagogische 
Begeleiding*

 Geel, Lier

* Voormalig Graduaat in de Orthopedagogie. Naamswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door Vlaamse Regering.
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Orthopedagogische Begeleiding*

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-opb.

MET BEIDE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Je begint in fase 1 met een driedaagse, waarin 
je jezelf beter leert kennen als persoon en als 
hulpverlener. Daarna ga je onmiddellijk zelfstandig 
aan de slag in het werkveld. In fase 2 groei je verder, 
met een takenpakket dat verruimt en waarin je meer 
diepgaand te werk gaat. In de lessen werk je actief 
met (eigen) praktijkvoorbeelden. Om af te studeren 
ga je in je praktijkeindwerk aan de slag met een 
vraag die op je werkplek leeft, en waarop jij een 
werkbaar antwoord zoekt. 

 Graduaat Orthopedagogische Begeleiding*

TOUWTJES IN EIGEN HANDEN

• in de jeugdhulp of in het jeugdwerk
• in het ondersteunen van personen met een beperking
• in de ouderenzorg
• in de (geestelijke) gezondheidszorg
• in de drughulpverlening

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/GR.OrthopedagogischeBegeleiding.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Antwerpen: dagprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Orthopedagogische Begeleiding.

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

een verkort traject een bachelordiploma Ortho-
pedagogie of Toegepaste Psychologie behalen. 
Of je volgt een tweede graduaatsopleiding zoals 
Maatschappelijk Werk.

Jij ziet in de maatschappij de kansen en mogelijkheden van ieder 
individu. Je beschouwt iedereen als evenwaardig, met een eigen 
plaats in de samenleving en los van beperkingen, moeilijkheden, 
en achtergrond. Je waardeert de eigenheid van elk individu en 
wil iedereen zijn eigen, zinvolle plaats in de samenleving laten 
innemen. In de diversiteit vind je inspiratie en ideeën.

Je begeleidt mensen in hun dagelijks leven. Als orthopeda-
gogisch begeleider ondersteun je mensen op verschillende 
levens domeinen, en probeer je perspectief te bieden en 
levens kwaliteit te verhogen. Je biedt concrete en doordachte 
steun in het dagelijks leven, zowel individueel als in groep. 
De noden en vragen van het individu en de context staan 
centraal. Je zorgt dat mensen de touwtjes terug in eigen 
handen kunnen nemen. Je ondersteunt personen en groepen 
die zich in diverse kwetsbare situaties kunnen bevinden om 
hun plaats in de samenleving op te nemen: personen met een 
beperking, personen in armoede, ouderen, vluchtelingen/
migranten, kinderen en jongeren en hun gezinnen.

Je wordt opgeleid tot een professionele hulpverlener. Van bij 
de start sta je met beide voeten in de praktijk en ga je aan de 
slag in het werkveld. Tegelijk geven we je een sterke theore-
tische basis in onder meer orthopedagogie, psychologie en 
recht, en leer je alles over de verschillende orthopedagogische 
doelgroepen. Je wordt bedreven in gespreksvoering, observe-
ren en systemisch werken en samenwerken. Bovendien maak 
je ook een persoonlijk groeiproces door. Je leert naar jezelf 
kijken en je eigen gedrag in vraag stellen. Als hulpverlener ben 
jij immers je eigen belangrijkste instrument om anderen de 
nodige steun te kunnen bieden. 

Contact
Marianne Vervliet
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)3 241 08 29
marianne.vervliet@thomasmore.be

Welkom in Antwerpen
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

 thomasmore.be/sanderus
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 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.
Kies je voor een deeltijds traject? Dan worden je vakken over drie jaar gespreid.

PROGRAMMA (incl. studiepunten** ) FASE 1 2

LEREN OP DE WERKPLEK
Start driedaagse 6
Verkenning 15
Praktijkleerplek 12
Praktijkeindwerk 15
MIJN ROL ALS ORTHOPEDAGOGISCH 
BEGELEIDER
Visie op begeleiden 6
Nieuwe vragen en antwoorden in begeleiding 3
Orthopedagogische doelgroepen 6 9
Omgaan met diversiteit 3
Werken met netwerken 3
Ethiek en deontologie 3
Mens en maatschappij 3
VAARDIGHEDEN
Gespreksvaardigheden 3 3
Observeren en rapporteren 6
Werken in teams 3
Systemisch werken 3
Werken met groepen 3
KENNISKADERS
Orthopedagogie 3
Recht 3
Psychologie 6
Biologische basis van gedrag 3

KIES JE EIGEN TRAJECT
Kriebelt het om snel je eerste stappen in de hulpverlening 
te zetten? Zoek je een goede opstap naar een bachelor-
opleiding? Sta je al in het werkveld en wil je doorgroeien? 
Een totaal nieuwe wending geven aan je carrière? Wij 
bieden je een passend voltijds of deeltijds traject (van 
drie jaar) in een veelzijdige opleiding, die je op weg zet 
om daarna verder te studeren of meteen als startende 
hulpverlener aan de slag te gaan in een breed gamma van 
welzijnsorganisaties.

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

* Voormalig Graduaat in de Orthopedagogie. Naamswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door Vlaamse Regering. 27

lesvrij examenperiode tweede zitles/werkplekleren

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

D
ag

6 weken 4 weken 31 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4



Contact
Maarten Janssens
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 23 22
maarten.janssens@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-opb.

ERVARING UIT DE PRAKTIJK 

Stage vormt vanaf het begin de rode draad door-
heen je opleiding. Jij kiest zelf de doelgroep van 
je voorkeur en leert al doende het beroep. Vanuit 
de opleiding ondersteunen we jou in deze ontdek-
kingstocht met feedbackgesprekken, leergroepen, 
bezoeken aan jouw stageplaats … Tijdens de lessen 
bieden we je theoretische achtergronden en ga je 
aan de slag met zinvolle, praktijkgerichte opdrachten. 
Leren door te doen en al doende leren!

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

 thomasmore.be/geel

Welkom in Lier 
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

 thomasmore.be/lier

HOOFD, HANDEN EN HART OP 1 LIJN

• als begeleider van personen met een beperking
• in de jeugdhulp of ouderenzorg
• als begeleider van woon- of leefgroepen in  

dag- of opvangcentra
• in de (geestelijke) gezondheidszorg 
• als hulpverlener voor mensen met een verslaving
• in gemeenschapsinstellingen
• …

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/GR.OrthopedagogischeBegeleiding.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearepeoplehealth

 Geel: dagprogramma   Lier: dagprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Orthopedagogische Begeleiding.

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

verkort traject een bachelordiploma Sociaal Werk 
of Toegepaste Psychologie behalen.

Ben je empatisch, betrokken en heb je respect voor andere 
waarden en normen? Wil je met én voor mensen werken? Je 
samen met een team van collega’s inzetten voor mensen met 
een maatschappelijke of psychische kwetsbaarheid? Zie je indi-
viduele begeleiding of het begeleiden van groepen helemaal 
zitten? Dan is het graduaat Orthopedagogische Begeleiding de 
opleiding van je leven! 

We leren je werken met diverse doelgroepen op verschillende 
werkterreinen en zorgen ervoor dat je daarbij kunt terugvallen 
op een brede orthopedagogische basis. Naast je theoretische 
achtergrond verwerf je heel wat vaardigheden en attitudes  
op de werkvloer zelf. 

Je docenten hebben werkervaring in de sociale sector en 
zorgen voor boeiende en interactieve lessen. Door projectwerk, 
groepswerk, gastcolleges en bezoeken aan het werkveld 
zorgen we ervoor dat de theoretische kennis wordt omgezet 
naar praktische kunde. Kortom, een nauwe band tussen 
theorie en praktijk!

Elke mens is uniek! Je persoonlijke ontwikkeling als student en 
hulpverlener staat daarom centraal. We leren je kritisch kijken 
naar de welzijnssector, naar cliënten én naar jezelf. Daarbij gaan 
we dieper in op jouw sterke kanten en focussen we meteen ook 
op je werkpunten. 

Ben je al aan het werk in de welzijnssector en wil je je verder 
professionaliseren of specialiseren? Ook in dat plaatje past 
onze graduaatsopleiding perfect! 

Orthopedagogische Begeleiding*

 Graduaat Orthopedagogische Begeleiding*
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 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.

KIES JE EIGEN TRAJECT
Wil je je opleiding combineren met 
een job of een gezin? Of misschien 
past een deeltijdse opleiding beter in 
jouw leven? Dan bekijken we graag 
samen hoe jouw flexibele opleiding 
eruit kan zien. 

OP DRIEDAAGSE
Boeiende getuigenissen, interactieve 
workshops en veel warmte en 
samenhorigheid. Dat mag je 
verwachten tijdens onze driedaagse 
in het eerste semester! Het ideale 
moment om je medestudenten én 
jezelf nog beter te leren kennen. Als 
persoon en als begeleider.

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

SEMESTER 1 2 1 2

PROFESSIONEEL HANDELEN
Begeleiden van mensen in bijzondere leefsituaties 3
Groepsdynamisch handelen 3
Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking 3
Begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen uit balans 3
Ethisch deontologisch handelen 3
Diversiteit aan doelgroepen 3
Brein en gedrag 3
VISIE EN DENKKADERS
Levenslooppsychologie 3
Visie op begeleiden 4
Algemene psychologie 3
Begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid 3
Systemisch denken en handelen 3
Mens en maatschappij 3
Recht voor welzijnswerkers 3
VAARDIGHEDEN EN METHODIEKEN
Creatief-agogische vaardigheden 3
Communicatieve vaardigheden 3 3
Mijn identiteit als begeleider 3
Observeren en rapporteren 3
Omgaan met diversiteit 3
Werken in team en organisatie 3
Actuele methodieken en tendensen 3
Werken met netwerken 3
WERKPLEKLEREN 11 12 12 15

* Voormalig Graduaat in de Orthopedagogie. Naamswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door Vlaamse Regering.

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1) lesvrij examenperiode inhaalexamens tweede zitles/werkpleklerenles

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

D
ag

Semester 2: 13 leswekenSemester 1: 13 lesweken

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
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HBO5
Verpleegkunde

JIJ HEBT EEN HART VOOR ZORG 

Als verpleegkundige sta je patiënten dag en nacht bij. Je biedt 
lichamelijke zorg en een luisterend oor. Je dient medicatie 
toe, verzorgt wonden enz. Maar verpleegkunde is veel meer 
dan dat. Observeren, klinisch redeneren en als teamspeler 
 communiceren ... Werken met je handen, je hoofd én je hart!

De HBO5-opleiding Verpleegkunde bestaat uit drie studiejaren. 
De opleiding is sterk praktijkgericht, laagdrempelig en flexibel, 
en daardoor toegankelijk voor een ruim publiek. Bovendien kun 
je de opleiding ook buiten het dagonderwijs volgen. Zo kun je 
je studies combineren met een deeltijdse job of een gezin. 

HBO5 of hoger beroepsonderwijs situeert zich, net zoals de 
graduaatsopleidingen, tussen het secundair onderwijs en een 
bacheloropleiding. Voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde 
werkt Thomas More samen met drie secundaire scholen uit 
de regio: SNOR in Duffel, SAL in Lier en HIVSET in Turnhout. 
Dankzij dit samenwerkingsverband – Track5 genoemd – betaal 
je geen inschrijvingsgeld. Reken wel op een bijdrage voor de 
kosten van boeken, cursussen, verpleegkundig materiaal en 
stagekledij. Er zijn verschillende projecten die het je financieel 
en praktisch gemakkelijker kunnen maken. Kijk dus zeker na 
of je eventueel recht hebt op een studiebeurs, kindergeld 
(tot 25 jaar), subsidies, vrijstellingen, educatief verlof, VDAB- 
ondersteuning, Project 600 ... 

KIES JE CAMPUS

P.
32

P.
34

P.
36

HBO5

Verpleegkunde

 Duffel

HBO5

Verpleegkunde

 Lier

HBO5

Verpleegkunde

 Turnhout

31



Wil je graag verpleegkundige worden? Pas van school of deeltijds 
aan het werk? Onze HBO5-opleiding Verpleegkunde maakt van 
jou op drie jaar tijd een professioneel verpleegkundige. Helemaal 
klaar voor de arbeidsmarkt!

Je opleiding bestaat uit vijf modules. Je start met een initiatie 
in de verpleegkunde. Tijdens de tweede module maken we 
je wegwijs in de basiszorg: wondzorg, inspuitingen, genees-
middelenleer ... Na het succesvol afronden van deze module 
kun je je laten registreren als zorgkundige. 

In je tweede opleidingsjaar volgen twee modules waarbij je de 
taken leert van een verpleegkundige in specifieke zorgsectoren: 
algemene gezondheidszorg, ouderenzorg en geestelijke gezond-
heidszorg. In je derde jaar staan het verdiepen en toepassen van 
je kennis en vaardigheden centraal. 

Ongeveer de helft van de tijd breng je door op stage. Lessen en 
stages wisselen elkaar af in blokken van ongeveer vier weken. 
Werk je deeltijds en volg je het traject voor werkende studenten? 
Dan verwachten we je enkel op maandag overdag op de campus. 
Op dinsdag en donderdag starten de lessen voor jou om 17u. 

Bij SNOR Duffel mag je rekenen op begeleiding op maat. Onze 
studiecoach gaat samen met jou op zoek naar een goede studie-
methode. Je stagebegeleider komt wekelijks langs op je stage 
om samen te werken en feedback te geven. Je krijgt bovendien 
een persoonlijke coach om je vorderingen mee te bespreken. 
Moeilijkheden met correct en helder communiceren tijdens de 
lessen of op stage? Dan staat onze taalcoach voor jou klaar! 

Contact
An Maes
Coördinator secretariaat
+ 32 (0)15 68 68 00
verpleegkunde@snorduffel.be

HBO5 Verpleegkunde

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-vpk  
of www.verpleegkunde-duffel.be.

ZORG VOOR ZORG 

Al onze leerkrachten houden bij het ontwerpen 
van de lessen, cursussen en toetsen rekening met 
de verschillende leerstijlen, noden en voorkeuren 
van de studenten. Zo zorgen we ervoor dat iedere 
student de taal en de opbouw van de cursussen 
begrijpt. Om je slaagkansen te vergroten zal je 
ook altijd voldoende tijd krijgen om opdrachten 
te  maken en mag je hulpmiddelen gebruiken 
waar nodig (rekenmachine, omrekentabellen, 
woordenboek …). Heb je daarnaast toch nog nood 
aan extra maatregelen of speciale ondersteuning? 
Dan zoeken we graag samen naar een efficiënte 
oplossing.

Welkom bij SNOR in Duffel

Sint-Norbertusinstituut (SNOR)
Rooienberg 23 - 2570 Duffel

 HBO5 Verpleegkunde

JIJ HEBT EEN HART VOOR MENSEN

• op diverse ziekenhuisdiensten: heelkunde, 
oncologie, geriatrie … 

• in de geestelijke gezondheidszorg 
• in een woon- en zorgcentrum
• in de thuiszorg
• als ontwikkelingshelper in het buitenland

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/verpleegkundeduffel
 @verpleegkundeduffel

 Duffel: dag- en avondprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Verpleegkunde.
• Na je afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma 
 Verpleegkunde behalen.
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PROGRAMMA (incl. contacturen ) JAAR 1 2 3

INITIATIE VERPLEEGKUNDE
Visie op verpleegkunde 24
Toegepaste communicatie 26
Zorg voor houding en mobiliteit 28
Controle van vitale parameters 28
Zorg voor voeding 28
Zorg voor uitscheiding 24
Algemene ziekenhuishygiëne 28
EHBO 22
Godsdienst 12
Gedifferentieerde lesuren 60
Stage 256
VERPLEEGKUNDE BASISZORG
Visie op verpleegkunde 24
Toegepaste communicatie 16
Zorg voor heelkundig patiënt 32
Zorg bij infectieziekten 32
Geneesmiddelenleer 32
Geneesmiddelen toedienen 46
De mens in ontwikkelingsfasen 16
Inleiding in de psychiatrie 16
Godsdienst 16
Gedifferentieerde lesuren 60
Stage 256
ORIËNTATIE ALGEMENE 
GEZONDHEIDSZORG
Visie op verpleegkunde 12
Toegepaste communicatie 16
Zorg voor moeder en kind 34
Zorg voor heelkundig patiënt 34
Zorg aan het urinestelsel 34
Zorg m.b.t. de bloedsomloop 34
Juridische en ethische vragen 10
Beleving van de zorgvrager 16
Godsdienst 16
Gedifferentieerde lesuren 50
Stage 256

 JAAR 1 2 3

OUDEREN EN GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG
Gerontologie 22
Geriatrische zorgvrager 28

Gastro-intestinale stoornissen 32

De neurologische patiënt 34

Zorg bij de psychopathologie 48

Psychiatrische begeleiding 22

Reflecteren 12

Godsdienst 14

Gedifferentieerde lesuren 50

Stage 256

TOEGEPASTE VERPLEEGKUNDE
KEUZE UIT:

Ziekenhuisverpleegkunde 600

Ouderen- en thuiszorg 600

Geestelijke gezondheidszorg 600

 programma dagopleiding

Infodagen @Thomas More 
• za. 14 maart | 10 - 16 uur
• za. 25 april | 10 - 14 uur
• za. 27 juni | 10 - 14 uur  

Welkom op Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

Infodagen @SNOR
• za. 22 februari | 10 - 12 uur
• za 25 april | 14 - 17 uur
• za 20 juni | 10 - 12 uur
• za 22 augustus | 10 - 12 uur

Welkom bij SNOR
Rooienberg 23 - 2570 Duffel

Kom kennismaken tijdens onze infodagen! 

33



Contact
Frederic Jaminet - Afdelingsdirecteur 
HBO5 Verpleegkunde 
+ 32 (0)3 480 29 10
frederic.jaminet@salhbo5.be

HBO5 Verpleegkunde

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-vpk  
of www.hbo5.sal.be.

TOPBEGELEIDING 

Ons team staat voor jou klaar om je te begeleiden 
naar een mooie toekomst als professioneel 
verpleegkundige. In een aangename, ontspan-
nen omgeving laten we je voelen, ontdekken, 
 experimenteren en leren. En leren is actief. Zelf 
doen. Zelf proberen. Zelf ervaren. Maar je doet het 
niet alleen. Wij ondersteunen jou via onze traject- 
en studiecoaches.

Welkom bij SAL in Lier

Sint-Aloysiusinstituut Lier (SAL)
Kolveniersvest 24 - 2500 Lier

 HBO5 Verpleegkunde

FOCUS OP JE TOEKOMST

• op diverse ziekenhuisdiensten: heelkunde, 
oncologie, geriatrie … 

• in de geestelijke gezondheidszorg 
• in een woonzorgcentrum
• in de thuiszorg
• als ontwikkelingshelper in het buitenland
• in een instelling voor mensen met een beperking

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/salhbo5lier

 Lier: dag- en avondprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Verpleegkunde.
• Na je afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma  
Verpleegkunde behalen.

Ben je verantwoordelijk en draag je graag zorg voor anderen? 
Kun je goed luisteren? Wil je zieke mensen beter maken? Met 
de HBO5-opleiding Verpleegkunde kies je voor de toekomst. 
Voor een boeiend, creatief en dynamisch beroep met een hart 
voor mensen.

Onze modulaire opleiding stoomt jou in drie jaar klaar tot 
verpleegkundige. Je kunt lessen volgen in dag- of avondonder-
wijs. Je bent meteen polyvalent inzetbaar in de verschillende 
sectoren van de gezondheidszorg.

De opleiding telt vijf modules, gespreid over drie studiejaren. 
Je ontwikkelt naast je kennis ook je vaardigheden en houding 
in het werkveld. Verpleegkunde is een opleiding die je niet 
enkel op de schoolbanken volgt. Lessen en stages wisselen 
elkaar af vanaf de eerste module. Je leert van professionals die 
met beide voeten in de praktijk staan. Je kunt ook stages in het 
buitenland volgen.

Oefening baart kunst. In het vaardigheidscentrum oefen je 
naast verpleegtechnische handelingen ook de communicatieve 
vaardigheden van het vak. Of train je op zelfstandige basis je 
vaardigheden. Er is altijd een docent aanwezig als je vragen hebt.

Op het SAL in Lier willen we je voorbereiden op jouw toekomst 
in de zorg. Deze zorg evolueert voortdurend. Ook daar willen 
we je bij helpen. Dit doen we onder andere door innovatieve 
projecten op poten te zetten zoals het buddyproject en de 
leerafdeling waar je met je medestudenten zelfstandig een 
zorgafdeling runt. 
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Infodagen @Thomas More 
• za. 14 maart | 10 - 16 uur
• za. 25 april | 10 - 14 uur
• za 27 juni | 10 - 14 uur

Welkom op Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

Infodagen @SAL
• do. 16 januari | 19 - 20.30 uur
• za. 9 mei | 10 - 13 uur

Inschrijvingen + info @SAL
• wo. 27 mei | 13 - 17 uur
• za. 4 juli | 9 - 13 uur
• za. 22 augustus | 10 - 14 uur

Welkom bij SAL
Kolveniersvest 24 - 2500 Lier

Kom kennismaken tijdens onze infodagen! 

PROGRAMMA (incl. contacturen ) JAAR 1 2 3

INITIATIE VERPLEEGKUNDE 
Ik als zorgverlener 42 31,5
Ik als zorgverlener in de sector 30 19,5
Zorg voor lichaam, houding en slaap 55,5 45
Zorg voor parameters 48 36
Zorg voor spijsvertering en uitscheiding 42 37
VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG 
Ik als verpleegkundige in een team 27 19,5
Ik als verpleegkundige en de zorgvrager 42 36
Observatie 24 22
Preventie 22,5 16
Omgaan met medicatie 40,5 34
Elementaire wondzorg 40,5 35
ORIËNTATIE OUDERENZORG & GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
Algemeen kader 75 61
Aandoeningen en interventies bij de oudere zorgvrager 22,5 20
De patiënt met gastro-intestinale aandoeningen 16,5 15
De patiënt met urologische aandoeningen 24 22
Blik op de geestelijke gezondheidszorg 36 32,5
Aandoeningen en behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg 30 26
ORIËNTATIE ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
Algemeen kader 25,5 24,5
De pre- en postoperatieve zorgvrager 16,5 16
De patiënt met hart- en bloedvatstoornissen 31,5 31,5
De patiënt met endocrinologische stoornissen 25,5 24
Huid- en weefseldefecten 25,5 22,5
Kind en ouder 27 22,5
Inleiding in de ziekteleer 21 17,5
TOEGEPASTE VERPLEEGKUNDE 
Thuiszorg en chronische wondzorg 36 31
Chronische en acute ziektebeelden 37,5 34,5
Verpleegkundige in het werkveld 23,5 16,5
Specifieke zorgvrager * 19,5-30 17
Specifieke zorgvrager * 25,5-34,5 19,5
Waardige benadering van de zorgvrager 28,5 21,5
Gespecialiseerde zorgverlening 37,5 27
Toepassingen in het werkveld 18 16,5
Specifieke zorgvrager * 27-33 22
Specifieke zorgvrager * 18-25,5 15,5

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding / * Thema’s gelinkt aan de gekozen uitstroommodule.
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Contact
Wim Peeters
Coördinator
+ 32 (0)14 47 13 00
wim.peeters@hivset.be

HBO5 Verpleegkunde

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/gr-vpk  
of www.hivset.be.

ZIEZO, CIEZO! 

Naast de opleiding in Turnhout, kun je ervoor 
kiezen om te studeren in een CIEZO (Centrum voor 
Innovatieve Externe Zorgopleidingen). Je volgt les 
in een zorgvoorziening en brengt er je opgedane 
kennis en vaardigheden onmiddellijk in de praktijk. 
HIVSET heeft CIEZO’s in Herentals, Hoogstraten, 
Mol en Zoersel.

Welkom bij HIVSET in Turnhout 

Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth (HIVSET)
Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

 HBO5 Verpleegkunde

JIJ WIL HET VERSCHIL MAKEN  
EN ANDEREN HELPEN

• op diverse ziekenhuisdiensten: heelkunde, 
oncologie, geriatrie … 

• in de geestelijke gezondheidszorg 
• in een woon- en zorgcentrum
• in de thuiszorg
• in voorzieningen voor zorgvragers met een 

beperking

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN:

 fb.com/hivset

 Turnhout: dag- en avondprogramma

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Verpleegkunde.
• Na je afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma 
 Verpleegkunde behalen.

Wil je graag met en voor mensen werken? Mensen verzorgen 
en ondersteuning bieden? Ben je empathisch en heb je een 
luisterend oor? Zie jij werken in shiften als een uitdaging? Dan 
is de HBO5-opleiding Verpleegkunde geknipt voor jou. 

Onze modulaire opleiding maakt van jou op drie jaar tijd een 
professionele verpleegkundige. Ongeveer de helft van de tijd 
breng je door op stage. Schrijf je in voor de voltijdse dag-
opleiding of combineer je studie met een deeltijdse job in ons 
traject ‘leren en werken’. Als werkstudent volg je één dag en 
twee avonden les. 

Je opleiding bestaat uit vijf modules. Je start met een initiatie 
in de verpleegkunde. Tijdens de tweede module maken we je 
wegwijs in de basiszorg: wondzorg, inspuitingen, genees-
middelenleer ... Na het succesvol afronden van deze module 
kun je je laten registreren als zorgkundige. 

In je tweede opleidingsjaar leer je de taken van een verpleeg-
kundige in specifieke zorgsectoren: algemene gezondheids-
zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In je derde 
jaar staan het verdiepen en toepassen van je kennis en vaardig-
heden centraal. 

Schrikt het tempo je af of heb je bijvoorbeeld baat bij extra 
taalondersteuning? Dan zit je bij HIVSET zeker goed! Kies voor 
‘Traject 3’ en spreid de eerste module over een volledig 
schooljaar. Zo ben je helemaal voorbereid om de volgende 
modules in het reguliere traject mee te volgen.
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Om je als student te laten ervaren hoe het is om zorg te ont-
vangen, organiseren we inleefsessies in het lab deSpiegeling. 
Ervaringen in je rol als zorgvrager kun je meenemen om je 
zorgkundige kwaliteiten naar een hoger niveau te tillen.

Verpleegkunde is een wereld in beweging. Omdat 
HIVSET in deze dynamische context niet blijft stilstaan, 
vernieuwen we op dit moment ons curriculum. Op die 
manier stemmen we ons lesaanbod helemaal af op jouw 
toekomst in de zorg. 

Infodagen @HIVSET 
• za. 11 januari | 10 - 13 uur
• zo. 26 april | 10 - 16 uur
• di. 12 mei | 19.30 uur
• za. 27 juni | 10 - 13 uur
• za. 29 augustus | 10 - 13 uur

Welkom bij HIVSET
Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

Kom 
kennismaken! 

AFSTANDSONDERWIJS
Voor wie werk, gezin, vrije tijd en studies nog  
flexi beler wil combineren, biedt HIVSET de 
 oplei ding tot verpleegkundige ook aan via 
afstandsonderwijs. 

Via begeleide zelfstudie verwerf je kennis, inzich-
ten en vaardigheden van het beroep. Uitdieping 
gebeurt via een beperkt aantal contactmomenten 
in de school. Tijdens deze contactmomenten 
begeleiden we je intensief en persoonlijk bij zowel 
de praktische verpleegkundige vaardigheden als 
bij de theorie. Zo kun je studeren wanneer jij zelf 
wil en inzoomen op leerinhouden die jij zelf nog 
beter onder de knie wil krijgen.

CONTACT

Wendy Leysen
tel. + 32 (0)14 47 13 00 | wendy.leysen@hivset.be
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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 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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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 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. Ka-ching!

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 stand-by.

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  
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 lessenrooster en belonen je met leuke extraatjes.
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Verder studeren?

Ga voor een bachelor  
via een verkort traject!

HR-SUPPORT

HR-SUPPORT

HR-SUPPORT

 SOCIAAL WERK 
 Personeelswerk 
 thomasmore.be/ba-sw

 BEDRIJFSMANAGEMENT 
 Winkel- en Retailmanagement 
 thomasmore.be/ba-wrm

 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 
 Arbeids- en Organisatiepsychologie 
 thomasmore.be/ba-ao

 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 
 Klinische Psychologie / Schoolpsychologie  

 en Pedagogische Psychologie 
 thomasmore.be/ba-tp

 SOCIAAL WERK 
 Maatschappelijk werk / Personeelswerk / 

 Maatschappelijke Advisering 
 thomasmore.be/ba-sw

 SOCIAAL WERK 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/ba-sw

 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/ba-tp

 VERPLEEGKUNDE (BRUGOPLEIDING) 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/ba-vpk

IN OVERLEG

IN OVERLEG

IN OVERLEG

IN OVERLEG

3-4 SEMESTERS

3-4 SEMESTERS

IN OVERLEG

5-6 SEMESTERS

ORTHO- 
PEDAGOGISCHE 

BEGELEIDING*

ORTHO- 
PEDAGOGISCHE 

BEGELEIDING*

MAATSCHAP- 
PELIJK WERK

MAATSCHAP- 
PELIJK WERK

VERPLEEGKUNDE 
(HBO 5)

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
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.


