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ONTDEK ONZE FLEXIBELE TRAJECTEN, BANABA’S EN POSTGRADUATEN

Study more (and more)
HERKEN JIJ JEZELF IN ÉÉN
VAN DEZE SCENARIO’S?

Ben je pas afgestudeerd en wil je méér
(studeren)? Of ben je al aan het werk maar
wil je verder specialiseren in je vakgebied?
Of iets compleet anders? Gaan lesgeven of
in de zorg? Misschien heeft Thomas More
wel iets in huis voor jou.
Ontdek onze flexibele bachelortrajecten,
onze bachelor-na-bachelors (banaba’s) en
onze postgraduaten. In deze brochure vind
je van elk opleidingstraject een fiche met
meer uitleg en alle praktische info.

ZIE JE DIT LABEL?
WERK

STUD

EN

EREN

Dan kun je er zeker van zijn dat dit een traject
is waarbij je studeren vlot kunt combineren met
het volle leven. Dat kan een job, de zorg voor
je gezin, een hobby zijn … Avond- en weekendonderwijs, afstandsonderwijs met een beperkt
aantal contacturen, stagefaciliteiten!
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JE WIL DOORGROEIEN
Je wil steviger staan op de arbeidsmarkt, verder
studeren of doorgroeien naar een andere functie op
je werk, een officiële erkenning voor je competenties
misschien, of een beroepstitel.
Behaal een tweede bachelordiploma via een verkort
traject. Specialiseer je via een banaba of postgraduaat.
Heb je internationale ambities? Dan is een verkorte
Engelstalige bachelor of vervolgopleiding misschien wel
iets voor jou? Er is veel mogelijk!
JE GAAT VOOR IETS ANDERS
Ben je toe aan verandering? Een nieuwe job?
We hebben flexibele trajecten voor werkende studenten. Met afstandsleren, deeltijds leren, avond- en
weekendonderwijs, stagefaciliteiten enz. kom je al een
heel eind.
Misschien kun jij, net als vele anderen, werk en gezin
combineren met een studie voor een nieuwe wending
in je leven en je loopbaan.
JE GAAT LESGEVEN OF IN DE ZORG
Een lerarendiploma geeft je de kans om je praktijkervaring, je kennis en inzichten door te geven aan de
volgende generatie. In verschillende vakgebieden is
leraar een knelpuntberoep: werkzekerheid gegarandeerd!
Dat geldt ook voor quasi alle zorgberoepen! Misschien
denk ook jij eraan over te schakelen naar een carrière
waarin je méér kunt betekenen voor je medemens,
waarin je echt het verschil kunt maken: werken met
hoofd, handen én hart.

VEELGEBRUIKTE TERMEN

Wat betekent het?
· Flexibel traject
Overkoepelende term voor een opleidingstraject dat
rekening houdt met de situatie van de student(en), met
aangepaste of aanpasbare timing en andere faciliteiten.

· Verkorte bachelor
Standaard bachelorprogramma met beduidend minder
studiepunten (bv. 120 i.p.v. 180), meestal op basis van
eerder behaalde kwalificaties en/of eerder verworven
beroepservaring.

· Brugtraject (aanvullingstraject)
Vast programma om een hogere beroepskwalificatie
te behalen, bv. gegradueerden die naar de bachelor in
dezelfde discipline ‘schakelen’, HBO5-verpleegkundigen
die de ‘brug’ naar de bachelor maken.

· (Professionele) bachelor
Beroepsgerichte hogeschoolopleiding van 3 jaar
(uitzondering: Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar). Via
een schakelprogramma kun je doorstromen naar een
masteropleiding aan de universiteit.

· Banaba
Een bachelor-na-bachelor of banaba is een verbredende
en verdiepende opleiding van 60 studiepunten na een
bachelordiploma. Je hoeft geen leerkrediet in te zetten.

· Postgraduaat
Opleiding die aansluit bij een bachelor (of master)
en minstens 20 studiepunten omvat. Je volgt een
postgraduaat als je al verworven competenties wil
verbreden of verdiepen. Je ontvangt een getuigschrift.

· Expertisecentrum
Onze expertisecentra hebben niet enkel een vast aanbod
aan vormingsactiviteiten, maar je kunt er ook terecht voor
vorming-op-maat, op onze campus of op jouw werkvloer.
Ook voor scholingsadvies en -expertise mag je bellen.
De contactadressen vind je binnenin.

· Graduaat
Graduaatsopleidingen zijn tweejarige, beroepsgerichte
hogeschoolopleidingen die zich qua niveau onder de
professionele bachelor situeren. Doorgaans duren ze
twee jaar (uitgezonderd HBO5 Verpleegkunde: 3 jaar).
Je behaalt het diploma van gegradueerde en je kunt via
een aanvullingtraject naar een bachelor schakelen.

STUDIEGELD
Studiekosten
Het inschrijvingsgeld voor onze opleidingen vind je op
thomasmore.be/studiegeld.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Ben je als werknemer tewerkgesteld in het Vlaams
gewest en volg je vanaf 1 september 2019 een opleiding in het hoger onderwijs, dan kom je eventueel in
aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Je mag dan
een aantal uren afwezig zijn met behoud van je (geplafonneerd) loon om de opleiding te volgen.Voor Thomas
More komen alle graduaats- en bacheloropleidingen in
aanmerking en ook verschillende postgraduaten.

Opleidingscheques
Thomas More is een erkende opleidingsverstrekker.
Onder zeer specifieke voorwaarden kan je bepaalde
studiekosten, zoals de vaste en variabele kost van het
studiegeld, betalen met opleidingscheques.

KMO-portefeuille
De kmo-portefeuille geeft financiële steun aan
kmo’s voor de aankoop van diensten die de kwaliteit
verbeteren, bv. opleidingen. Sommige opleidingen van
Thomas More komen hiervoor in aanmerkingen.

www.thomasmore.be/studiegeld
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Accountancy-Fiscaliteit
Geel-Mechelen

WORD FINANCIËLE COACH
VAN DE ONDERNEMER
Elke dag zorgen duizenden accountants ervoor
dat het cijfermatige plaatje klopt voor de vele
gepassioneerde ondernemers die ons land telt.
Jij wordt het financieel kloppend hart van hun
bedrijf. Je werkplek variëert van een start-up tot
een scale-up of een multinational.
Zet je schrap voor een brede en praktijkgerichte opleiding
met een stevige bedrijfseconomische, boekhoudkundige,
fiscale en juridische basis. Accuraat omgaan met cijfers en
boekhoudkundig en fiscaal advies verlenen staan centraal.
De vraag naar goede accountants is groot, want er is een
enorm tekort. Bedrijven nemen je daarom liever vandaag dan
morgen in dienst.
Bouw via dit verkort traject verder op je bestaande diploma,
dan ben je snel klaar voor de arbeidsmarkt.

UURROOSTER
•

•

•

Geel: het programma wordt aangeboden in dagonderwijs.
Mechelen: het programma wordt aangeboden in
dagonderwijs en voor de graduaten Boekhouden in
avondonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Afgestudeerd? Schakel naar een master Handelswetenschappen of behaal de titel van certified
accountant of certified tax advisor. Heel wat vrijstellingen gegarandeerd voor het ingangsexamen.
@WORK
Verwacht je aan praktijkgerichte lessen gegeven door
docenten met een pak ervaring in de sector.
We dagen je uit om outside the box te denken en
kiezen voor moderne werkvormen en trends: Exact
online, Yuki, Silverfin, Itellin, AdminPulse … Zo kan jij
je van anderen onderscheiden!

DOELGROEP
•
•

•

Graduaten (HBO5) Boekhouden: +/- 90 studiepunten.
Bachelors Bedrijfsmanagement:
Mechelen: Financie- en Verzekeringswezen:
			
+/-60 studiepunten.
			
Andere richtingen: +/- 100 studiepunten.
Geel: alle richtingen
		
Bedrijfsmanagement: +/- 60 studiepunten.
Heb je een ander bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we samen je studieprogramma.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-af-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
Marina Smits + 32 (0)15 36 91 00
marina.smits@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Hilde Geerts +32 (0)14 80 22 06
hilde.geerts@thomasmore.be

Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Business en Ondernemen
Geel

Je hebt een hart voor business en ondernemen
en je wil je graag verdiepen in de boeiende
economische wereld. Via een verkort traject
kunnen we je heel wat mogelijkheden bieden.
DOELGROEP
•

•

•

•

Bachelors Bedrijfsmanagement (alle afstudeerrichtingen):
je kunt afstuderen op 1 jaar tijd (ongeveer 60 studiepunten).
Bachelors Office Management: we bekijken de
mogelijkheden, maar je hebt alleszins voor minimum
68 studiepunten vrijstellingen.
Heb je een ander economisch bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we de mogelijkheden, maar heb je alleszins
voor minimum 68 studiepunten vrijstellingen.
Heb je een niet-economisch bachelor- of masterdiploma?
We bekijken samen graag de mogelijkheden.

UURROOSTER
•
•

Voltijds: het programma wordt aangeboden in dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Dit diploma biedt zeer veel kansen op de arbeidsmarkt: je
kunt aan de slag als zelfstandig ondernemer, junior consultant,
in verschillende functies bij KMO’s en in junior management
posities bij multinationals.
@WORK
Tijdens de opleiding loop je 7 tot 10 weken stage. Werkstudenten kunnen (een deel van) hun stage op hun huidige
werkplek lopen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-buo-vt.
Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Els Van Orlé + 32 (0)14 56 23 10
els.vanorle@thomasmore.be
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Financie- en Verzekeringswezen
Geel-Mechelen

AAN DE SLAG IN
DE FINANCIËLE SECTOR
Je hebt een hart voor financiën en verzekeringen
en je wil je graag verdiepen in deze boeiende
sector. Bouw via dit verkort traject verder op je
bestaande diploma, dan ben je snel klaar voor
de arbeidsmarkt.
DOELGROEP
•

•
•

Bachelors Bedrijfsmanagement: afhankelijk van je reeds
behaalde diploma kan je in 30 tot 80 studiepunten een
tweede bachelor behalen.
Bachelors Office Management: +/- 110 studiepunten.
Heb je een ander bachelor- of masterdiploma? Dan bekijken
we samen je studieprogramma.

UURROOSTER
•

•

Voltijds: het programma wordt aangeboden in
dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Dit diploma biedt zeer veel kansen op de arbeidsmarkt: na je studies kan je aan de slag bij banken (als
adviseur in bankproducten, kredieten of beleggingen),
verzekeringsmaatschappijen (als adviseur of als inspecteur), maar ook in de leasing- of de immobiliënsector.
@WORK
Verwacht je aan praktijkgerichte lessen, gecombineerd
met een (korte) stage. Werkstudenten kunnen (een
deel van) hun stage op hun huidige werkplek lopen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-fv-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest
Nicole Van Dessel + 32 (0)15 68 87 01
nicole.vandessel@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Ann Deferme + 32 (0)14 56 23 10
ann.deferme@thomasmore.be

Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Immobiliën en Verzekeringen
Geel-Mechelen

EEN VAN ONZE POPULAIRSTE
VERKORTE TRAJECTEN
Je hebt een hart voor immobiliën en
verzekeringen en je wil je graag verdiepen in
deze boeiende sector. Bouw via dit verkort
traject verder op je bestaande diploma, dan ben
je snel klaar voor de arbeidsmarkt.
DOELGROEP
•

•
•
•

Bachelors Bedrijfsmanagement: afhankelijk van je reeds
behaalde diploma kan je in 30 tot 80 studiepunten een
tweede bachelor behalen.
Bachelors vastgoed: +/- 60 studiepunten.
Bachelors Office Management: +/- 110 studiepunten.
Heb je een ander bachelor- of masterdiploma? Dan bekijken
we samen je studieprogramma.

UURROOSTER
•

•

Voltijds: het programma wordt aangeboden in
dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Voor de Belgische overheid is de bescherming van
de consument in de financiële sector heilig. Gelukkig
voldoet onze opleiding aan alle vereisten voor
verzekeringsbemiddeling en haal je al tijdens je studie
het certificaat kredietbemiddeling.
Na je opleiding kan je onmiddellijk aan de slag,
als werknemer of zelfstandige, in de vastgoed- of
verzekeringssector (als adviseur of als inspecteur), maar
ook bij leasingbedrijven.
@WORK
Verwacht je aan praktijkgerichte lessen, gecombineerd
met een (korte) stage. Werkstudenten kunnen (een deel
van) hun stage op hun huidige werkplek lopen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-immo-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest
Nicole Van Dessel + 32 (0)15 68 87 01
nicole.vandessel@thomasmore.be

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Ann Deferme + 32 (0)14 56 23 10
ann.deferme@thomasmore.be
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Logistiek Management
Geel-Mechelen

Ben je geboeid door de verschillende transportmodi in logistiek en supply chain? Ben je benieuwd
naar alle facetten van het logistieke proces?
Inkoop, voorraad, magazijn, distributie ...?
Dan is dit verkorte traject iets voor jou.

@WORK
Tijdens de opleiding loop je 7 weken stage. Werk
studenten kunnen (een deel van) hun stage op hun
huidige werkplek lopen.

DOELGROEP
•

•

•

•

•

Graduaat (HBO5) Logistiek, Transport en Mobiliteit: je kunt
afstuderen in een studieprogramma van 120 studiepunten
(min. 2 academiejaren).
Bachelors Bedrijfsmanagement (alle afstudeerrichtingen): je
kunt afstuderen op 1 jaar tijd (ongeveer 60 SP).
Bachelors Office Management: we bekijken samen de
mogelijkheden, maar je krijgt alleszins minimum 68 SP
vrijstellingen.
Heb je een ander economisch bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we samen de mogelijkheden, maar krijg je
alleszins minimum 68 SP vrijstellingen.
Heb je een niet-economisch bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we graag de mogelijkheden.

UURROOSTER
•
•

Voltijds: dagonderwijs
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk

Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in de vorm
van een permanente opleiding. Dit leidt tot een creditbewijs.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-lm-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest
Peter Verspecht + 32 (0)15 36 91 00
peter.verspecht@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Danny Weckhuysen + 32 (0)14 80 22 19
danny.weckhuysen@thomasmore.be

Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Marketing
Geel-Mechelen

FUTUREPROOF MARKETING

@WORK

Hou je van uitdagingen en ben je op zoek naar
een opleiding met ‘pit’? Marketing biedt je een
veelzijdige opleiding waardoor je breed
inzetbaar bent. We stomen je klaar voor een
prikkelende toekomst!

UURROOSTER

Verwacht je aan praktijkgerichte lessen. Werkstudenten
kunnen (een deel van) hun stage op hun huidige
werkplek lopen.

•

•

Op het programma? Een veelzijdige mix van communicatieve,
digitale en creatieve vakken.
Naast inzicht in de markt en je klant hebben we ook oog voor
copywriting, graphic design, storytelling, video, webshop …
Je wordt dé marketeer van de toekomst, thuis in de nieuwste
marketingtrends en -technieken.
Bouw via dit verkort traject verder op je bestaande diploma,
dan ben je snel klaar voor de arbeidsmarkt.

Voltijds: het programma wordt aangeboden in dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Tijdens de lessen digital marketing kan je Googlecertificaten behalen. Deze geven op de professionele
arbeidsmarkt weer dat je een uitstekende digitale kennis
hebt.

DOELGROEP
•

•
•
•

Graduaten Marketing- en Communicatiesupport :
90 studiepunten.
Bachelors Bedrijfsmanagement: 60 à 80 studiepunten.
Bachelors Communicatie: +/- 60 studiepunten.
Heb je een ander bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we samen je studieprogramma.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-mkt-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
Lieve Plasqui + 32 (0)15 68 88 24
lieve.plasqui@thomasmore.be

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Sabine Vermuyten + 32 (0)14 56 23 10
sabine.vermuyten@thomasmore.be
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Rechtspraktijk
Geel

Je hebt een hart voor recht en je wil je graag
verdiepen in deze boeiende sector. Dit diploma
biedt heel wat kansen op de arbeidsmarkt: je
kunt aan de slag bij advocaten, notarissen en
gerechtsdeurwaarders. Maar ook bij griffies,
het parket, bij juridische diensten van grote
ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen
gaan de deuren voor je open. Bouw via dit
verkort traject verder op je bestaande diploma,
dan ben je snel klaar voor de arbeidsmarkt.
DOELGROEP
•

•

Heb je al een bachelor Sociaal Werk op zak? Dan kun je
het bachelordiploma Rechtspraktijk behalen in 1 jaar (voor
de afstudeerrichtingen Maatschappelijke Advisering en
Personeelswerk) of in 1,5 jaar (voor de afstudeerrichtingen
Maatschappelijk Werk en Sociaal-Cultureel Werk). Het
programma bevat voornamelijk juridische vakken, aangevuld
met Frans en Engels, en een stage of kijkstage.
Heb je al een Bachelor Bedrijfsmanagement met een andere
afstudeerrichting? Dan kun je op 1 jaar tijd een tweede
bachelordiploma Bedrijfsmanagement op zak steken.

UURROOSTER
•

•

Voltijds:
• 1 of 1,5 academiejaar in dagonderwijs
• 2 of 3 semesters voor 79 of 99 studiepunten
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk

Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in
de vorm van een permanente opleiding. Dit leidt tot
een creditbewijs.
@WORK
Tijdens de opleiding van 1 jaar doe je een kijkstage in
het werkveld. Tijdens de opleiding van 1,5 jaar loop je
gedurende het derde semester 13 weken stage.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-rp-vt.
Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
Daisy Vanvelthoven + 32 (0)14 56 23 10
daisy.vanvelthoven@thomasmore.be
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Supply Chain Management
Mechelen

UNIEK VERKORT TRAJECT
IN VLAANDEREN MET
EEN “VR-ERVARING”

UURROOSTER
•

•

Voltijds: het programma wordt aangeboden in
dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

Logistieke processen en projecten in bedrijven
analyseren, optimaliseren en implementeren. Op
een duurzame en innovatieve manier. Daar wil jij
voor gaan. Jij wil daarnaast ook graag aan de slag
met data, het nieuwe goud voor organisaties.

PROFESSIONELE BONUS

Supply chain management is het coördineren, integreren en
optimaliseren van zo effectief en efficiënt mogelijke logistieke
processen van goederen, mensen en mobiliteitsstromen.

Verwacht je aan zeer praktijkgerichte lessen met
optimalisatieopdrachten op locatie bij de bedrijven.
Voor sommigen opdrachten gebruiken we VR-brillen.
Ook op de luchthaven en in de haven zal je les krijgen.
We linken de theorie dus meteen aan de realiteit.

DOELGROEP
•

•

Bij multinationals maar ook buiten de logistieke wereld
zijn deze profielen zeer gegeerd. Processen verbeteren
en data beheren zijn immers het nieuwe goud.
@WORK

Bachelors Bedrijfsmanagement
- Logistiek Management: +/- 40 studiepunten
- Andere afstudeerrichtingen: afhankelijk van het
		 voortraject: tussen 50 en 80 SP
Heb je een ander bachelor- of masterdiploma? We bekijken
samen je studieprogramma om je specifiek verkort traject te
bepalen (tussen 60 en 120 SP).

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-sucm-vt.
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest
Peter Verspecht + 32 (0)15 36 91 00
peter.verspecht@thomasmore.be
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Bachelor Bedrijfsmanagement

Bachelor - verkort traject
Winkel- en Retailmanagement
Geel

Je hebt een hart voor retail en je wil je graag
verdiepen in deze boeiende sector. Via
een verkort traject kunnen we je heel wat
mogelijkheden bieden.

@WORK
Tijdens de opleiding loop je 7 weken stage. Werk
studenten kunnen (een deel van) hun stage op hun
huidige werkplek lopen.

DOELGROEP
In 1,5 jaar tot 2 jaar (ongeveer 90 studiepunten) kun je een
graduaat (HBO5) Winkelmanagement opwaarderen naar een
bachelor Winkel- en Retailmanagement, een diploma dat veel
kansen biedt op de arbeidsmarkt.
• Heb je al een Graduaat (HBO5) Winkelmanagement?
Dan kun je afstuderen op 1,5 tot 2 jaar tijd.
• Heb je een ander economisch graduaatsdiploma (HBO5)?
Dan bekijken we de mogelijkheden.
• Een student Bedrijfsmanagement van eender welke
hogeschool? Of Office Management? Dan kan je afstuderen
op 1 jaar tijd (BM) of 1,5 jaar tijd (OM).
• Heb je een economisch bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we de mogelijkheden, maar krijg je alleszins
minimum 60 studiepunten vrijstellingen.
• Heb je een niet-economisch bachelor- of masterdiploma?
Dan bekijken we de mogelijkheden.
UURROOSTER
Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in
de vorm van een permanente opleiding. Dit leidt tot een
creditbewijs.
•
•

Voltijds: het programma wordt aangeboden in dagonderwijs.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-wrm-vt.

Contact
Tessa Vervecken
+ 32 (0)14 56 23 10
tessa.vervecken@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

Bachelor Office Management

Bachelor - verkort traject
Communicatie en Creatie, Talen en Communicatie,
Events en Creatie, Business Translation and Interpreting
Geel

Onvergetelijke events creëren? Je creatieve,
digitale skills ontwikkelen? Of toch liever je
passie voor talen achterna? De ins & outs
van bedrijfscommunicatie ontdekken?
Of je volledig toeleggen op vertalen?
Kies het traject dat jou past!

UURROOSTER
•

•

Voltijds: 1 volledig academiejaar voor bachelors
Office Management; 1,5 academiejaar voor andere
businessbacheloropleidingen.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

DOELGROEP
•
•

Bachelors Office Management (alle afstudeerrichtingen).
Bachelors in andere businessopleidingen: Bedrijfs
management, Communicatiemanagement, Toerisme en
Recreatiemanagement, Hotelmanagement …

LESSENPAKKET
Via www.thomasmore.be/om vind je alle informatie over
elk traject.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-omg-vt.

Contact
Katrien De Smedt
+ 32 (0)14 56 23 10
katrien.desmedt@thomasmore.be

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
@Office_Management_TM_Geel
thomasmore.be/geel
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Bachelor Office Management

Bachelor - verkort traject
Health Care Management
Geel

Jij wilt de medische en farmaceutische wereld in
goede banen leiden, je organisatietalent
inzetten om de gezondheidszorg vlot te laten
verlopen, met een hart voor alle betrokkenen.
Experts geven je een stevige basis in medische terminologie, psychologie en health care. Je verdiept je in 'lean
management' en de nieuwste systemen van patiënten
administratie. Soft skills komen uitgebreid aan bod zoals
ethiek, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidszin.
Je rondt je studie af met een intensieve stage in een
ziekenhuis, farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, of
zorginstelling. Zo ben je helemaal klaar voor een boeiende
loopbaan in de gezondheidssector.

PROFESSIONELE BONUS
De gezondheidssector kent de laatste jaren een enorme
groei, maar health care managers zijn niet alleen actief
in de ziekenhuis- en welzijnssector. Er zijn ook grote
veranderingen op til in de eerstelijnsgezondheidszorg,
waardoor health care managers ook erg gegeerd zijn
om grote groepspraktijken en andere gezondheidscentra te managen.
@WORK
Tijdens de opleiding maak je kennis met het werkveld
via een aantal praktijkprojecten. Er is een fulltime
werkveldstage van 7 weken voorzien.

DOELGROEP
•
•

Bachelors Office Management (alle afstudeerrichtingen).
Bachelors in andere businessopleidingen: Bedrijfs
management, Communicatiemanagement, Toerisme en
Recreatiemanagement, Hotelmanagement …

UURROOSTER
•

•

Voltijds: 1 volledig academiejaar voor bachelors Office
Management; 1,5 academiejaar voor andere businessbacheloropleidingen.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.
LESSENPAKKET
Op thomasmore.be/office-management/
verkort-traject vind je alle informatie over elk
traject.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-hcm-vt.

Contact
Tine Anthonis
+ 32 (0)14 56 23 10
tine.anthonis@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
@Office_Management_TM_Geel
thomasmore.be/geel

Bachelor Office Management

Bachelor - verkort traject
Business & Languages - Human Resources
Mechelen

Binnen de de afstudeerrichting Business &
Languages focussen we ons op de werknemers
van een bedrijf in de optie Human Resources.
Nu meer en meer activiteiten in de bedrijfswereld
gedigitaliseerd worden, komt de mens centraal te staan.
Werknemers verwachten service op maat. Hoe je de relaties
met werknemers optimaal kunt managen, leer je in dit traject.
Naast de verdieping in de verschillende aspecten van Human
Resource Management krijg je ook de kans om je computeren people skills, je communicatievaardigheden in het Frans en
Engels naar een hoger niveau te brengen.
SEMESTER
ALGEMEEN

1

People skills 1
English at work
Le français commercial
Datamanagement
People skills 2
Reputatie- en conversatiemanagement
Communicating in English
Le français des affaires
Grafische vormgeving

x
x
x
x

2

x
x
x
x
x

SPECIFIEK
Human resource management
Arbeids- en organisatiepsychologie
Human talent management
Payroll management
Diversiteit op de werkvloer
Afstudeerproject Human Resources
Rekrutering en selectie
Afstudeerstage Human Resources (9 weken)

SP
29
4
3
3
3
4
3
3
3
3

37
x
x
x
x
x
x
x
x

3
3
3
3
3
4
3
15

DOELGROEP
•

•

Heb je al een academische of professionele bachelor
in het domein handelswetenschappen - business,
toerisme of communicatie? Dan kan je dit tweede
diploma wellicht in één jaar behalen (zie lessentabel).
Heb je een ander diploma? Neem dan contact op
voor een traject op maat.

UURROOSTER
•

•

Voltijds dagonderwijs: één volledig academiejaar voor
businessopleidingen.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS
Een extra diploma Office Management staat voor:
• het niveau van vreemde talen dat bedrijven zoeken;
• het niveau van datamanagementskills dat vandaag de
dag een minimumvereiste is in de meeste jobs;
• verregaande organisatie-, people en planningskills.
• het centraal plaatsen van de mens in de hedendaagse
maatschappij;
• waarde creëren voor werknemers en werkgevers met
het oog op een succesvolle loopbaan;
Je wordt een co-manager, de spin-in-het-web van je
organisatie. Dit diploma biedt je sowieso meer garantie
op een job in het bedrijfsleven.

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-bl-vt.

Contact
Gunter Van Rompaey
+ 32 (0)14 74 07 41
gunter.vanrompaey@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen thomasmore.be/mechelen
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Bachelor Office Management

Bachelor - verkort traject
Intercultural Relations Management
Mechelen

In veel jobs op onze arbeidsmarkt zijn internationale contacten belangrijk geworden. Met deze
opleiding focus je op de kennis van vreemde talen
enerzijds en interculturele communicatieskills anderzijds. Netwerken met mensen van een andere
cultuur lukt beter als je die andere cultuur kent.
Daarnaast train je ook de computer-, people en commerciële
skills die in internationaal gerichte jobs gevraagd worden.
DOELGROEP
•

•

Heb je al een academische of professionele bachelor in
het domein handelswetenschappen, business, toerisme of
communicatie? Dan kun je dit tweede diploma wellicht in
één jaar behalen (zie lessentabel).
Heb je een ander diploma? Neem dan contact op voor een
traject op maat.

UURROOSTER
•

•

Voltijds dagonderwijs: één volledig academiejaar voor
businessopleidingen
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk

PROFESSIONELE BONUS
Een extra diploma Office Management staat voor:
• het niveau van vreemde talen dat bedrijven zoeken;
• de vaardigheden om mensen te verbinden in de
hedendaagse maatschappij;
• de skills die vereist zijn om mensen met een verschillende
culturele achtergrond elkaar beter te laten begrijpen.

SEMESTER
VERPLICHT PAKKET

1

Interculturele communicatie Engels
Taaltraining Engels
Event International Trade Fair
Communicatie Frans
Datamanagement
Afstudeerproject Intercultural Relations
Management
Interculturele communicatie Frans
Taaltraining Frans
Grafische vormgeving
Afstudeerstage Intercultural Relations
Management (9 weken)

x
x
x
x
x

5
3
3
3
3

x

4

Basis- of expertenmodule Europa,
Latijns-Amerika, Afrika

x

15

1|6
x

6

2|6

Basis- of expertenmodule Noord-Amerika,
Midden-Oosten, Azië

x

INTERNATIONAL RELATIONS

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-irm-vt.
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5
3
3

KEUZE REGIO

International relationship management
Global consumer trends
Diversiteit op de werkvloer
Reputatie- en conversatiemanagement

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

SP
47

x
x
x

KEUZE REGIO

Dit diploma biedt je sowieso meer garantie op een job in
het bedrijfsleven.

Contact
Gunter Van Rompaey
+ 32 (0)14 74 07 41
gunter.vanrompaey@thomasmore.be

2

6

12
x
x
x
x

3
3
3
3

Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement

Bachelor - verkort traject
Toerisme en Recreatiemanagement
Mechelen

Heb je het altijd al voelen kriebelen voor de
wereld van vrije tijd, reizen en recreatie?

DOELGROEP

Je hebt al een diploma behaald waardoor je je mannetje staat
in management, marketing en talen. Maar de wereld is groter
en je hebt nieuwe perspectieven nodig.

Bachelors Bedrijfsmanagement (Marketing, Internationaal Ondernemen, Logistiek ...), Communicatiemanagement, Office Management, Hotel Management ...
UURROOSTER
24 lesweken verspreid over 1 academiejaar.

Verruim je horizon en creëer jobkansen in de booming
business van toerisme en recreatie. In één jaar stomen wij je
klaar. Ons diploma op zak? Job verzekerd!
SEMESTER
VERPLICHT

1

Receptief toerisme en recreatie
Recreatiemanagement
Travel Technology
Tourism Destinations 1
Tourism Destinations 3
Culture & Art 2
Aviation
Toeristisch-recreatieve wetgeving
Trends en innovatie in toerisme
Toerisme
Tourism Destinations 2
Culture & Art 1

5
3
3
5
4
3
3
3

2

Keuzemogelijkheid: 8 weken stage in juli en augustus
(diploma afgerond na één academiejaar) of tijdens
aansluitend semester (diploma afgerond na 1,5
academiejaar). Stages in binnen- en buitenland vind je in
onze databank.

PRACTICUMKEUZE
8
5

STAGEKEUZE
Toeristisch-recreatieve stage*
Vrije studieruimte

Met dit diploma kun je meteen aan de slag in de
toeristisch-recreatieve sector. Wie nog een bijkomende
master ambieert kan via een schakelprogramma
doorstromen naar de Master in het Toerisme.
@WORK

3
5
4
4

Travel Management 2: Leisure & Touroperating / Hospitality
Management 2 / Cultuur- en vrijetijdsmanagement 2 /
Toerisme en ondernemen 2
Toerisme en ondernemen / Travel Management / Hospitality
Management / Cultuur- en v rijetijdsmanagement

PROFESSIONELE BONUS

13
6

Droom jij van een internationale carrière?
Heb jij al lang begrepen dat Engels daarin dé
voertaal is? Ontdek onze volledig Engelstalige
opleiding International Tourism & Leisure op
www.thomasmore.be/eba-itl.
Voor studenten die al een bachelordiploma
behaalden in management of communicatie is
er ook een verkort traject International Tourism
& Leisure. Informeer naar de voorwaarden via
thomasmore.be of bij de opleidingsmanager.

* Stage kan indien gewenst ook uitgesteld worden naar het eerste semester van het
volgende academiejaar.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-trm-vt.

Contact
Curt Van de Poel
Trajectbegeleider
+ 32 15 36 92 22
curt.vandepoel@thomasmore.be

Vicky Steylaerts
Opleidingsmanager
+ 32 (0) 15 68 89 07
vicky.steylaerts@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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Short Programme of International Tourism and Leisure

Bachelor - Short Programme
International Tourism and Leisure
Mechelen, Belgium

UNIQUE IN BELGIUM
BECOME A GLOBETROTTER
Make a difference in the world of tourism and leisure. You
are a digital native, with digital skills. You understand the
traveller or customer, new business models, and the world
of online distribution and marketing. You’re an intercultural
communicator. You finished a degree in English and speak
at least one other language. You are a global citizen, you’re
international. Last but not least, you follow up on trends, and
are able to deal with an ever changing context.
Practical experience, international know-how and personal
development rule this programme. The curriculum is built
around a good blend of theory and practice. This enables you
to learn on both the professional and personal level. Going
international is key. You will learn the tricks of your trade in
an international context during your internship overseas.
Needless to say, these international experiences will help
you build cultural awareness and become a globetrotter. Last
but not least, the programme ensures you are able to brand
yourself in today’s digital economy.

100% IN ENGLISH
Can you prove you are reasonably proficient at
speaking and writing English (level B2, European
Framework)? Do not hesitate, just enrol and start!
In the end, you will master the English language
perfectly.

YOUR EXPERIENCE IS THE ADDED VALUE
You’ll be part of an international class. So you’re
about to experience the true meaning of inter
culturality every single day. No course book or
syllabus can compete with that. You’ll get to
know professionals from all over the world and
start building your international network from day
one. The world becomes your playground. Future
guaranteed? Definitely!

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE
•
•

JOB OPPORTUNITIES AHEAD
With your English bachelor’s degree in International Tourism
and Leisure, you will have a competitive advantage in the job
market. Or, considering all your management skills, you might
even discover the entrepreneur within you and start your own
business.

•
•
•

•
•
•
•

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

Contact
Vicky Steylaerts
Programme Manager
+ 32 (0)15 68 89 07
vicky.steylaerts@thomasmore.be
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Aviation
Middle managagement positions in the industry
Incoming Agents
Hotel Sector
Tourism Boards & Destination Management
Companies
Museums and Cultural Organisations
Event Agencies
Meetings, Incentives and Conferences
Tour Operators & Travel Agents

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest
fb.com/ITL.ThomasMoreBE
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearebusinesstourism

1
YE

1

2

In a job market that is growing faster than
ever before, the need to stand out from the crowd is
becoming more important. IATA Training Certificates
can help you demonstrate your expertise and
commitment to employers across the globe.
Earn your IATA Certificate through Thomas More,
the only IATA Authorized Training Center in Belgium.

6
3

31 30

E

3
4
3
14

M

THE ONLY IATA AUTHORIZED
TRAINING CENTER

3
3

M
RA
G
O

3
3
3
3
3
4

PR

3

SH

The global number of tourism arrivals keeps
increasing. The UNWTO counts 1,4 billion tourist
arrivals on a yearly basis, and calculated a 4% growth
worldwide. This shows that the industry is in need of
well-trained experts like you.

International Tourism
Managing Tourist Experiences
World Cultures
Internship in Tourism & Leisure
Electives (language, business, intercultural)
COMPULSORY DUTCH COURSE**
Survival Dutch
Professionele communicatie 1
TOTAL
**

BOOMING BUSINESS

3
3

Intercultural Communication in Tourism

*

LI
G
EN

SEMESTER

R
A

PROGRAM*

COMPULSORY
Aviation
Travel Technology
Destination Management and
Incoming Tourism
Tourism Fundamentals
International Tourism Project
Travel Accommodations
Tourism Legislation and Regulations
Design Thinking in Tourism
Sustainable Tourism Development
Culture & Art 1

6

Subject to modification.
Depending on previous study and language of study.

WHO IS THIS PROGRAMME DESIGNED FOR?
Are you a creative, communicative travel savvy
who wants to become a tourism professional?
Do you have a bachelor’s or master’s degree in
Business (Marketing, International Business and
Trade, Logistics,…), Communication Management,
Office Management or Hospitality Management?
Which means your current bachelor’s degree
contained mainly business/management courses
and languages? Then we are happy to invite you to
our brand new one-year International Tourism and
Leisure programme!

YOUR SCHEDULE
• 26 course weeks, two semesters,
1 academic year, 67 credits
• Short track students have their own
class group
• Overlapping of courses is absolutely
avoided by our planning team.
At Thomas More, we guarantee you
can take your courses without any
double bookings.
ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

Semester 1: 13 teaching weeks

DEC

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2: 13 teaching weeks
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Bachelor naam
Bachelor Business Management

YE
R
A
LI
G
EN
SH
PR
M
RA
G
O
M
E

Bachelor - Short Programme
Opleiding
- Trajectsoort
Business Management
Mechelen

Do you dream of an international business
career? Follow one of our English taught
business programmes!
During your training, you will develop a thorough
insight into business economics, with a broad view of
the various functions within an organisation. In this
programme, you choose between 2 options:
• Major: International Business and Trade
• Specialisation: Business for Events
If you have already completed a business related
bachelor’s programme, we can offer you an abridged
programme of 1 year.
Do you have a different study background? We
can offer you a tailer-made abridged programme
based on your previously acquired credits and
competences. We compare them with the goals of
our Business Management programme.

Would you like to know more about these programmes?
Don’t hesitate to ask the programme coordinator of your study of choice for more information.
www.thomasmore.be/eba-bm-short
Contact
Lieven Van Praet
International Business and Trade
programme coordinator
lieven.vanpraet@thomasmore.be
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Astrid Druyts
Business for Events
pogramme coordinator
astrid.druyts@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest

Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement

WERK
EN
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EREN

Bachelor - navormingen
IATA-trainingen
Mechelen

TRAININGEN

DOELGROEP

Foundation in Travel and Tourism
De Foundation in Travel and Tourism Course is een onmisbaar
hulpmiddel voor al wie de basiskennis en -vaardigheden voor
een job in de toeristische industrie wil ontdekken:

Foundation in Travel and Tourism
Iedereen die wil kennismaken met de toeristische
sector.

•

•
•

introductie van de toeristische industrie en de verschillende
reisproducten en -diensten (o.m. luchtvaart, autoverhuur,
cruise, hotels);
tarificatie en ticketing met de bijhorende fare checks, EMD;
het aanleren van een ‘global distribution system’ (GDS) naar
keuze: Amadeus, Galileo.

GDS Fares and Ticketing course
Voor de GDS fares en Ticketing course heb je reeds
basiskennis van de toeristische producten en GDS. Er wordt
in deze cursus meer nadruk gelegd op de analyse van de
tarieven en tickets, van een simpele one way reis tot een
ingewikkelde Round-the-World. Jij wordt de tarieven- en
ticketingspecialist.
Cargo Introductory course
Deze cursus geeft je een stevige basis voor je cargocarrière
door het verwerven van basiskennis over cargo. Je leert de
technieken, procedures en de ‘best practices’ begrijpen die
toegepast worden bij het vrachtvervoer per vliegtuig.

GDS Fares and Ticketing course
Iedereen die werkzaam (geweest) is in de sector,
pas afgestudeerden.
Cargo Introductory course
Iedereen die wil kennismaken met de luchtvaartsector,
specialisatie cargo.

UNIEK IN BELGIË
geautoriseerd IATA-trainingscenter

MARC DE WAELE
Manager Regular Transport @Neckermann
‘De IATA-cursus is een onontbeerlijke opleiding als
je wil kunnen meepraten over de luchtvaartsector,
zowel voor reisagenten die willen verkopen als voor
onderhandelaars met luchtvaartmaatschappijen.
De cursus gaat trouwens veel verder dan de
luchtvaart alleen, en behandelt alle aspecten van de
toeristische sector. Een echte must dus voor wie in
toerisme aan de slag wil.’

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

Contact
Griet Troukens
+ 32 15 36 91 00
griet.troukens@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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Bachelor Bouw

WERK
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EREN

Bachelor - traject voor werkstudenten
Bouw
Geel

OPEN HOGER ONDERWIJS
Ben je er nooit toe gekomen om je
belangstelling voor bouw om te zetten in
een diploma? Of is pas de voorbije jaren je
interesse in bouw gegroeid en denk je aan een
carrièreswitch? Dan is open hoger onderwijs
geknipt voor jou.
Het unieke opleidingsconcept van OHO-Bouw maakt studeren
in combinatie met werk en/of gezin mogelijk. Door een
evenwicht tussen vakken met begeleiding tijdens contacturen,
projectonderwijs en zelfstudie kan je je op eigen tempo, maar
onder professionele begeleiding van docenten met jarenlange
bouwervaring, voorbereiden op de evaluatiemomenten.
We vragen een grote inspanning gedurende de opleiding.
Daarom is motivatie een belangrijke voorwaarde om te
slagen. Uiteraard bieden we de nodige ondersteuning en het
contact met andere studenten die ook voor deze uitdaging
gaan, zal je zeker inspireren.

BOUWEN DOE JE NIET ALLEEN
Veiligheidshelm op? Je stapt vol overgave naar
Campus Geel voor een vierjarig traject. Onze
ervaren docenten sturen je op verkenning en
doorlopen alle fasen van het bouwproces. Samen
sleutel je aan een stevige basiskennis met vakken
als comfort, stabiliteit en duurzaam bouwen. Je
leert alles over betonbouw, civiele techniek en BIM.
Ook andere innovaties als 3D-betonprinten komen
aan bod. En ook je managementskills krijgen een
serieuze boost.
In de laatste fase ga je voluit voor jouw interesses
en zet je alles op alles tijdens de stage.
Je diploma op zak? Dan is je toekomst verzekerd,
want de bouwwereld telt behoorlijk wat knelpuntberoepen. Bouwkundig tekenaar, calculator of
zelfstandig ondernemer? Je leest het, de mogelijkheden liggen voor het grijpen.

DOELGROEP
•
•

Je hebt minstens een Diploma Secundair Onderwijs.
Je interesse in de bouw motiveert je om een ambitieus
studieplan aan te vatten.

DUUR EN UURROOSTER
•
•
•

4 academiejaren (8 semesters)
Les op vrijdag van 8.30 u. tot 17.30 u.
Examenmomenten ook steeds op vrijdag

Meer weten over deze opleiding?
thomasmore.be/oho-bouw.

Contact
Katleen Van Tricht
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)473 92 96 27
katleen.vantricht@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

PROGRAMMAJAAR 1
SEMESTER 1

SEMESTER 2

Stabiliteit van gebouwen

4

Duurzaam bouwen

4

Bouwdossier

4

Comfort

4

nm

Project De werforganisatie

11

Project De duurzame woning

11

zs

Veiligheid op de bouwwerf

4

Engels voor bouwkundigen

3

4

Gewapend beton

4

Topografie

4

Project De calculatie

11
4

vm

PROGRAMMAJAAR 2
SEMESTER 3
vm
nm
zs

Uitvoeringstechnieken

SEMESTER 4

Afwerking

4

CAD-bekisting

4

Project Het aanbestedingsdossier

7

Betontechnologie

3

Geotechniek

CAD-uitvoering

4

Sanitair en riolering

4

Burgerlijke bouwkunde

7

Elektrische installaties

4

Project Realisatie van een bouwproject

11

PROGRAMMAJAAR 3
SEMESTER 5
vm
nm

SEMESTER 6

Verwarming en ventilatie

4

Project Energie in gebouwen

11

PROGRAMMAJAAR 4
SEMESTER 7
vm

SEMESTER 8

BIM modelling

4

Frans voor bouwkundigen

3

Bouwplanning
Project Duurzaam renoveren

Professional skills

4

4

Stage

10

10

Eindjury

10

HELEMAAL UP-TO-DATE!
Of het nu gaat over BIM,
3D-betonprinten, circulair
bouwen of leanplannen. Jij
bent helemaal mee met de
nieuwste technische trends
in energiezuinig bouwen.
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 Bachelor Interieurvormgeving

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - traject voor werkstudenten
Interieurvormgeving
Mechelen

OPEN HOGER ONDERWIJS
Ben je er nooit toe gekomen om je
belangstelling voor interieur om te zetten
in een diploma? Kan je een dagopleiding
Interieurvormgeving niet combineren met
je huidige baan of met je gezin? Dan is
Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs
iets voor jou!
DE OPLEIDING
•

•

•

•

•

IV-OHO is een traject voor werkstudenten. De opleiding (180
studiepunten) bestaat uit 4 fasen van 45 studiepunten.
Het accent ligt op de praktijk. In het vak ‘projectatelier’
combineer je ontwerpen, artistieke communicatie (presentatie) en constructieve communicatie (realisatie).
In de eerste drie jaren kom je los van vastgeroeste ideeën
en leert ‘outside the box’ denken: creatief, vernieuwend én
technisch uitvoerbaar.
In je vierde jaar stel je zelf je programma samen, op maat
van jouw interesses, jouw stages en het beoogde jobprofiel.
De theoretische vakken neem je op in begeleide zelfstudie
met vaste monitoraatmomenten, tweemaal per semester.
Via het elektronisch leerplatform blijf je op de hoogte van
achtergrondinformatie, opdrachten en lessen.

INTAKEGESPREK
Thomas More is pionier in open hoger onderwijs in interieurvormgeving. Het docententeam kan prima inspelen op je
vragen over de combinatie werk,studie en gezin. Je schrijft in
na een intakegesprek. Daarin krijg je alle uitleg en polsen we
naar jouw motivatie, interesses en verwachtingen.

FAYDHERBE ACADEMIE
Via onze Faydherbe Academie stimuleren we jou
om vanaf dag één het echte werk te verkennen:
bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops, reizen,
studie-uitstappen ...
Maar ook via samenwerking met échte klanten/
bedrijven en deelname aan ontwerpwedstrijden
gooien we je het werkveld in. In What’s_on kan
je documentatie raadplegen, stalen bekijken,
snuisteren in tijdschriften en boeken. Maar je kan
er ook extra begeleiding vragen bij de technische
uitwerking en presentatie van je ideeën.

CONTACT MET HET WERKVELD
De opleiding wordt gedragen door een professioneel
team dat nauw verbonden is met het werkveld. Dit
zorgt voor een directe link tussen de opleiding en het
beroepsprofiel.
Je wordt gestimuleerd, getriggerd, uitgedaagd om
het werkveld te verkennen. Het volgen van een stage
is hierin een essentiële schakel. Voor deze stage kan je
terecht in binnen en/of buitenland.

Meer weten over deze opleiding?
thomasmore.be/oho-iv.

Contact
Wim Valvekens
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 92 40
wim.valvekens@thomasmore.be
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Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/faydherbe

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

FASE

1

2

3

4

LEERLIJN ONTWERP & VOORSTELLING
Projectatelier 01

24

Projectatelier 02

27

Projectatelier 03

36

Projectatelier 04

15

Bachelorproef & portfolio

30

Autocad

3**

LEERLIJN KENNIS
Bouwconstructie

3

Interieurconstructie

3

Ontwerpmethodiek

6

Cultuur

6

Meubelconstructie

3

6

Interieurtechnieken

3

Materialenleer

6

Beroepsmethodiek

3

Ontwerpethiek

3

Bouwadministratie

3*

Bedrijfsseminaries

3*

Hedendaagse beeldende kunst

3*

Design and research

3**

* keuzevakken
** keuzevakken enkel op te nemen binnen het lesschema
van de reguliere dagopleiding Interieurvormgeving
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Banaba
VOMO - Meubelontwerp
Mechelen

ONTWIKKEL JE PERSOONLIJKE ONTWERPPROJECT
ONDER BEGELEIDING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM
Met de focus op meubelontwerp hebben
we de ambitie om op een hedendaagse en
onderzoekende wijze voort te bouwen aan de
Mechelse meubeltraditie. De combinatie van
productgericht ontwikkelen en ruimtelijk denken
vormt de basis. Theorie en praktijk gaan hand in
hand. De voortgezette opleiding Meubelontwerp
(VOMO) start in 2020 aan de tweeëntwintigste
editie. De opleiding combineert sterke regionale
verankering in een netwerk van bedrijven en
organisaties, met internationale gerichtheid via
beurzen, tentoonstellingen en wedstrijden.
DOELGROEP
Je komt in aanmerking indien je al een bachelor- of
masterdiploma hebt. Een ontwerpopleiding biedt je een
ideale voorbereiding, maar de opleiding staat open voor een
bredere en meer gevarieerde instroom. Je bent gemotiveerd
en hebt in een eerdere situatie reeds een visie tot ontwerpen,
realiseren en presenteren verworven.
SELECTIEPROEF
Je kan pas deelnemen aan de opleiding als je wordt
geselecteerd. De selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 6 juli en woensdag 26 augustus 2020.
Inschrijven kan via onderstaande contactgegevens.

DE OPLEIDING
Concept en techniek, communicatie en economie
Je leert je evenwicht vinden tussen het conceptuele, het technische, het communicatieve en het
economische aspect van ontwerpen. Workshops,
lezingen, bedrijfs- en beursbezoeken houden het
praktijkgericht, boeiend, interactief en veelzijdig.
Proces- en resultaatgericht
Je bedenkt innovatieve concepten vanuit ambachtelijke of industriële (im)perfectie, met invloeden
uit artistieke en technologische richting. Je experimenteert met materialen, vormen en constructies
bij het realiseren van modellen en prototypes.
Hands-on en in de praktijk leer je hoe je van een
ontwerp tot een werkelijk meubel komt.
Projectmatig en studentgecentreerd
Je wordt gestimuleerd in je zelfontplooiing, maar
ook begeleid in het omgaan met beperkingen in
een ‘vrije’ ontwerpopdracht. Een interprofessioneel
team, aangevuld met specialisten uit de meubelsector, begeleidt je bij de persoonlijke opbouw en
uitwerking van je curriculum. Bovendien krijg je
de ruimte om opdrachten in groepsverband uit te
voeren. Je werkt samen met fabrikanten, ateliers en
leveranciers.

Meer weten over deze opleiding?
thomasmore.be/bnb-mo of www.vomo.be.

Contact
Hans Le Compte
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 369 240
hans.lecompte@thomasmore.be
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Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16 - 2800 Mechelen
fb.com/vomo.be
thomasmore.be/faydherbe

Boven: presentatie op Meubelbeurs Brussel - november 2018
Voorzijde: tentoonstelling MechelenMeubelen 2.0 - Museum Hof van Busleyden 2014

OPLEIDINGSONDERDEEL
Denkwerk

SP

Meubelontwerp
• Ontwerpatelier
• Uitvoeringsatelier

30
24
6

Tekenwerk

Ontwerpcommunicatie

10

Schrijfwerk

Theoretische ondersteuning

10

Echt werk

Bedrijfsstage

10

Tafel Vagary - Antoon Proost - VOMO 16-17
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Postgraduate
Space & Service Design
Mechelen, Belgium

DESIGN FOR CHANGE
Space & Service Design is an emerging
design discipline which aims at improving
the experience of the users of (semi-) public
spaces and services. Research-led design and
user-centred methodologies lead you to design
relevant services, spaces, objects, furniture
and communication tools for society-oriented
design challenges for real clients. We stimulate
designers to be socially aware and proactive
change agents.
TARGET GROUP
BA’s or MA’s (undergraduate or graduate) in interior
design or interior architecture, architecture, product
or industrial design, furniture design, environmental
design, interaction design, graphic or multimedia
design, ...
• Designers who are convinced that the future-proof
designer has a role to play in tackling contemporary
social, cultural and economic challenges.
•

DESIGN INDUSTRY BASED
You will receive a Postgraduate in Space & Service
Design Certificate (60 credits in English).
This UNIQUE postgraduate programme is a
specialisation course which aims at widening or
deepening existing design competences, with
service design, knowledge and skills.
A postgraduate largely focuses on developing
professional skills and expanding your personal
network. The acquired knowledge can be used
immediately in a working environment.
Why do a postgraduate? Doing a postgraduate
can give your CV and portfolio added value on
the labour market. Empower and complement
your current design competences by tackling,
cross-disciplinary, challenging design projects in real
contexts such as Design for Learning, Design for
Health, Design for Ageing, Design for Sustainable
Development, Design for Hospitality, Design for
Nature Preservation and much more. Become a
future-proof designer!

@WORK
Real-life projects, real clients, relevant outcomes. 6
weeks internships in a design agency or organisation
in Belgium or abroad or developing and executing a
real-life project.
Design for Learning - Louise Feyen | Client: Community school De Ark
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Want to know more?
Check thomasmore.be/en/pgr-ssd.

Contact
General information: international.support@thomasmore.be
Admissions: admissions@thomasmore.be

Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16
2800 Mechelen - Belgium
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/faydherbe

Programme Information
Programme Coordinator
Nansi Van Geetsom
+ 32 (0)15 36 92 40 (GMT+1)
nansi.vangeetsom@thomasmore.be

1
AR
YE

1

2

1&2

REQUIRED COURSES
Space & Service Design

12

Design & Research

3

*

E
M
M
RA
G
O
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SEMESTER

SH
LI
G
EN

PROGRAMME (incl. credits)

“

Space & Service Design - Seminars

6

The Future-proof Designer

3

Professional Experience

12

Space & Service Design - Final Project

24

I would say Space & Service Design is a course for
anyone who wants to have a real impact, work with real
clients and generally just grow as a person and as a
designer. It is an intense learning experience that gives you
resilience and new insights in the way the world works. The
projects are unique, interesting and the outcomes have an
impact on real people in the real world, not just on paper.

ID&A ELECTIVE COURSES
Design Communication

6

Autocad

3

JANAO D.

TUITION FEE (travel costs not included)
€ 2900 EEA | € 3800 non-EEA

THOMAS MORE INTERNATIONAL ELECTIVE COURSES

* 	

**

Intercultural Communication

3

Survival Dutch

3

Chinese**

3

Want to know if you are eligible for a postgraduate
scholarship ? Contact nansi.vangeetsom@thomasmore.be.

Possible exemption for Ma’s or ID&A-students.
Or other
Photo - Isabel Rottiers
Design for Learning - Elena Tytgat & Lore Blockx & Thomas Fendt (Germany)

HELLO CHINA

Design for City Learning - Janao Denys (selected for Week of Design 2019, Kortrijk)
Client - Samen Onderwijs Maken City of Leuven

Keep going! Once you get your
postgraduate in Space & Service
Design, why not continue studying
a master's in Service & Experience
Design? Enroll in an exclusive short
track master programme in English
at our partner university in China.

Design for Learning:
Pauline Verbeke
Client:
Samen Onderwijs
Maken
City of Leuven

Design for Ageing - Cato Van Liefferinge & Marieke Evans (Scotland) & Mengyan Guo (China)

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

Semester 1: 13 teaching weeks

DEC

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

Revision and assessment period

JUNE

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2:
13 teaching weeks, including 6 internship weeks
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Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

WERK
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Bachelor - verkort traject
Kleuteronderwijs
Mechelen

Is kleuterleid(st)er een job waar je al lang wat
voor voelt, waar je warm voor loopt, maar
vond je nog nooit de tijd of de gelegenheid
om ervoor te gaan? Dan is deze avond- en
weekendopleiding iets voor jou. Want je bent
nooit te oud om nog bij te leren!
Je leert gaandeweg hoe je kinderen in hun ontwikkeling
en groei spelenderwijs de wereld kan laten ontdekken. Als
kleuterleid(st)er moet je de kleuters een veilige haven kunnen
bieden, elke dag opnieuw een speel- en leeromgeving
kunnen creëren die de kleuters uitdaagt en prikkelt. Onze
professionele bachelor Kleuteronderwijs bereidt je voor op
deze uitdagende job.

Wij raden je aan om:
minimaal één dag (of twee halve dagen) per week vrij
te maken voor stages en taken;
• voldoende studieruimte in te bouwen in je normale
werk- en gezinstaak.
•

We zetten maximaal in op het combineren van de
opleiding met werk en gezin en het waarderen van
wat je al kunt. Voor elke student wordt een persoonlijk
opleidingsprogramma samengesteld door de
trajectbegeleiders.
•

VOOR WIE?
Al wie een diploma secundair en/of een diploma hoger
onderwijs (bachelor of master) behaald heeft.
• Starten met een diploma secundair onderwijs? Dat kan!
Reken op een programma van min. 7 semesters.
• Als je een diploma hoger onderwijs hebt, kun je de
opleiding in een kortere periode afwerken.
• Heb je al een onderwijsopleiding achter de rug of heb je al
voldoende ervaring opgedaan in een kleuterschool, dan kun
je een deeltijds programma volgen.
ORGANISATIE
•
•
•

Je kan instappen in september en februari.
Je behaalt een volwaardig bachelordiploma.
De studiebelasting is vergelijkbaar met een gewone
dagopleiding. De combinatie met een deeltijdse job en
een gezin is praktisch mogelijk. Het vraagt echter de nodige
inzet en een goede organisatie.

•

De opleiding gaat door op dinsdag- en donderdagavond (18u30 – 21u30)
en op zaterdag (9u00 – 16u00).
De stageperiodes worden jaarlijks flexibel ingepland,
in functie van jouw persoonlijke werksituatie en de
stagegebonden afspraken.

PROFESSIONELE BONUS
•
•

Diploma Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs.
Vlaams Opleidingsverlof

@WORK
Je loopt stage in verschillende kleuterscholen, van de
instapklas tot derde kleuterklas. Na een inloopfase met
losse stagedagen neem je in de volgende fases van de
opleiding aaneensluitende stagedagen gebundeld in
één of meerdere weken voor jouw rekening.
Je kiest zelf in welke scholen je deze stages loopt.
Een mooie start van je carrière in de kleuterschool!

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-kom-wt.

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
Contact
kimberly.steenackers@thomasmore.be
astrid.vandormael@thomasmore.be
40

fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

PROGRAMMA
Via een individuele traject verwerf je alle nodige
competenties om als volwaardige kleuterleraar aan de slag
te gaan.
Het curriculum in de avond- en weekendopleiding is
drieledig opgebouwd waardoor je op verschillende
manieren inzichten, kennis en vaardigen verwerft.
Hieronder kun je het standaardprogramma (voor
studenten startende met een diploma secundair onderwijs)
terugvinden voor fase 1 van de opleiding. Vrijstellingen en
andere aanpassingen worden na een individueel gesprek
door de trajectbegeleiders toegepast.
STANDAARDPROGRAMMA BAKOA – FASE 1
ALGEMENE (BEROEPSGERICHTE) COMPETENTIES:
ALGEMENE ONDERWIJSVAARDIGHEDEN
Opleidingsonderdeel
Onderwijs en schoolorganisatie
Kind in ontwikkeling 1
Onderwijskader
Leraar in ontwikkeling 1
Opvoedingskader 1
Leraar in ontwikkeling 2

SP

Concreet wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend
af. Wat je leert in de opleiding, kun je tijdens losse
stagedagen, maar ook in de praktijkklas snel uitproberen
en inoefenen. Omgekeerd zijn deze stage-ervaringen dan
weer goede aanknopingspunten voor het verkennen van
de theorie.
Je bepaalt voor een groot deel zelf wanneer je studeert,
opdrachten maakt, de stage voorbereidt enz. Een deel van
de leerstof bieden we aan in zelfstudie en via zelfstandige
opdrachten.
SEM

NIEUW - DUEL

3
5
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2

3
3
5
3

1
2
2
2

4
6

1
2

3

1

3

1

Je kunt dit traject ook volgen
als duaal leren. Meer info via
annelies.walschap@thomasmore.be.

BEROEPSSPECIFIEKE COMPENTENTIES:
DOMEINSPECIFIEKE ONDERWIJSVAARDIGHEDEN
Spelen
Taal 1
Muziek
Oriëntatie op de wereld 1

PRAKTIJKCOMPONENT
Instapstage A
Basisstage B

PROJECTMATIGE LEERLIJN
Project 1

INFORMELE LEERLIJN
Keuze A, B of C
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Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
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Bachelor - verkort traject
Opleiding
- Trajectsoort
Kleuteronderwijs
Vorselaar

UNIEK VERKORT TRAJECT
IN VLAANDEREN
Ben je gefascineerd door de fantasie en
ontdekkingsdrang van jonge kinderen? Kun
je met jouw creatieve insteek het leren en
ontwikkelen stimuleren? En heb je al minstens
een bachelordiploma? Waag de sprong en kies
voor onze verkorte opleiding kleuteronderwijs.
Heb je al een lerarendiploma (lager onderwijs, secundair
onderwijs of SLO), dan kun je deze opleiding vervolledigen in
2 semesters (1 jaar). Wie nog geen lerarendiploma heeft, volgt
een traject van 3 semesters (1,5 jaar).
DAGONDERWIJS OP MAANDAG EN DINSDAG
• Voltijds dagonderwijs.
• Instappen kan in september en februari.
• Twee vaste lesdagen: maandag en dinsdag. De overige
dagen ben je lesvrij (behalve tijdens stagedagen) en kun je
het flinke pakket zelfstudie en zelfstandig werk inplannen.
• Combinatie met een deeltijdse job is praktisch mogelijk,
maar vraagt veel inzet en een goede organisatie.
• Je kunt de opleiding ook spreiden over meerdere semesters
als dit beter combineerbaar is met job en/of gezin. Samen
met jou stelt onze trajectbegeleider graag een programma
op maat samen.
VEEL PRAKTIJKERVARING
De werkplek is de spil van het leren. Wat je leert in de vakken
kun je snel toetsen in de praktijk. Je gaat regelmatig op
stage, zowel voor losse stagedagen (observeren, participeren)
als langere periodes.

PERSOONLIJK CONTACT
Onze docenten staan klaar om je op weg te zetten!
Ze delen niet alleen hun kennis, maar ook hun
passie voor kleuteronderwijs. Ze maken samen
met jou de vertaalslag naar de praktijk.
Ook je klasgroep is belangrijk. Je staat er niet
alleen voor, je werkt in team. Je gaat samen op
weg en wisselt kennis en ervaring uit.

ZELFSTANDIG WERK
•

•

•

Je plant zelf je studietijd, je opdrachten en
de voorbereiding van je stage in.
Een deel van de leerstof bieden wij aan in
zelfstudie en via zelfstandige opdrachten.
De contacturen zijn beperkt tot gemiddeld 4 uur
per studiepunt. Dit betekent dat je naast de
lessen nog 21 uur per studiepunt zelfstandig
werkt.

VERDER STUDEREN
•

•

•

Tweede educatieve bachelor via verkort traject
Leraar Lager Onderwijs (1 jaar)
Master via schakelprogramma: Pedagogie,
Educatieve studies, Psychologie …
Banaba Zorgverbreding en remediërend leren

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-kov-vt.

Contact
Astrid Cornelis
Coördinator verkorte opleiding
+ 32 (0)497 69 16 00
astrid.cornelis@thomasmore.be
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Campus Vorselaar
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar
+ 32 (0)14 50 81 60
fb.com/wearevorselaar
thomasmore.be/vorselaar

OPLEIDINGSTABEL

SP

SEM

7

1

4

2

Religie, zingeving, levensbeschouwing

3

1

Specifieke vorming en vaardigheden
Nederlands
Wereldoriëntatie
Muzische vorming: beeld en media
Muzische vorming: dans, drama, beweging
Godsdienst
Wiskundige initiatie
Bewegingsopvoeding
Muzisch project
Muzische vorming: muziek

4
5
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2
2
1+2

SEMESTER 1 EN 2
Pedagogisch-didactische vorming
Pedagogisch-didactische vorming en zorg deel A
met inloop- of verdiepingsmodule
Pedagogisch-didactische vorming en zorg deel B
Algemene vorming

DE JOB VAN JE LEVEN
•

•

•

•

•

•

Je hebt oog voor talenten en uitdagingen
van peuters en kleuters. Je wil hen helpen
groeien en zien openbloeien.
Je bent een geboren verteller. Je geniet van
zingen, spelen, dansen, creatief zijn.
Je bent een teamspeler en maakt samen
school.
Je bent enthousiast, ruimdenkend en
sociaal.
Je wil bouwen aan een fijne toekomst voor
elk kind en al je kleuters doen schitteren!
Wij stomen je met veel plezier klaar voor
deze unieke job.
Heb je naast een diploma hoger onderwijs
ook al relevante werkervaring in het
kleuteronderwijs? Dan is een EVC-procedure
misschien wel iets voor jou, zodat het
verkorte traject nóg korter kan worden!

Praktijk
Praktijk deel A
Praktijk deel B
SEMESTER 3
Zorg
Schoolbreed werken
• Partner van ouders (2SP)
• Onderwijsgemeenschap (2SP)
Diversiteit
Praktijk deel C

7
1 of 1+2*
11 of 12
1* of 2
4
4

4
16

1
1
1
1
1
1 of 2*

* Voor studenten die de opleiding willen spreiden over één
extra semester: 3 semesters i.p.v. 2 óf 4 semesters i.p.v. 3.
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Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
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Bachelor - verkort traject
Lager Onderwijs
Mechelen

Heb je een hart voor elk kind en wil je niets
liever dan met een diverse klasgroep aan de slag
gaan? Droom je van een carrièreswitch tot leraar
lager onderwijs? Via de verkorte opleiding
tot leraar lager onderwijs verwerf je de
competenties om kinderen te begeleiden in hun
leer- en ontwikkeltraject van de lagere school.

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

Trajecten van 3 tot 6 semesters, afhankelijk van
diploma en ervaring
Vaste lesdagen: maandag overdag en dinsdag- of
donderdagavond; sporadisch zal er ook les of
stagevoorbereiding zijn op zaterdag.
Startmomenten: september en februari.

Je leert zowel de inhouden van alle leergebieden van de
lagere school (wiskunde, Nederlands, Frans, godsdienst,
wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding) als de pedagogisch-didactische achtergrond om die
leergebieden op een passende manier te begeleiden in de
klas.

PROFESSIONELE BONUS

We zetten maximaal in op het combineren van de opleiding
met werk en gezin en het waarderen van wat je al kunt. Voor
elke student wordt een persoonlijk opleidingsprogramma
samengesteld door de trajectbegeleiders.

Je doet stage in verschillende lagere scholen, van
het eerste tot zesde leerjaar.

DOELGROEP
•
•
•

Je bezit minimaal een bachelordiploma.
Je kunt de opleiding combineren met werken.
We raden aan minimum één werkdag per week vrij te
roosteren voor het bijwonen van de lessen op maandag en
dinsdag- of donderdagavond, stage en het studeren. Tijdens
de stages verwachten we dat de student een aantal dagen
aaneensluitend stage kan doen.

Diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.
•
•

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Opleidingscheques

@WORK

Al van bij het begin van de opleiding krijg je de kans
om op stage te gaan. We bekijken samen met jou welke
stageplaats op jouw lijf geschreven is.
Een mooie start van je carrière in de lagere school!

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-lom-vt.

Contact
Ilona Hawrijk
+ 32 (0)15 36 92 62
ilona.hawrijk@thomasmore.be
info.baloa@thomasmore.be
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Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN

EXPERTKLASSEN

Onderwijs- en schoolorganisatie
Krachtige leeromgeving (op maat)
Kind in ontwikkeling
Kind in de maatschappij
Educatieve partnerschappen
Overstap kleuter-lager
LeerKRACHT in ontwikkeling

STEM

BASISKENNIS EN DIDACTIEK

STAGE

Basiskennis *
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Wiskunde
Nederlands
Frans
Wereldoriëntatie
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst**

Startstage
Basisstage
Diversiteitsstage
Derdegraadsstage
Projectstage
Stage 1ste leerjaar

Rooms-Katholieke godsdienst
Mediawijsheid
Onderwijs in grootstedelijke context
Cultuureducatie
Zorg
Islamitische godsdienst

* Zelfstudiepakket basiskennis wiskunde, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie.
** Keuze uit Rooms-katholieke godsdienst - islamitische godsdienst - andere levensbeschouwingen.

NIEUW - DUEL
Je kan dit traject ook volgen als duaal leren.
Meer info via ilona.hawrijk@thomasmore.be.
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Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
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Bachelor - verkort traject
Lager Onderwijs
Vorselaar

WORD LERAAR LAGER ONDERWIJS
IN 2 OF 3 SEMESTERS
Heb je al een diploma hoger onderwijs op
zak, maar kriebelt het alsnog om leraar lager
onderwijs te worden? Dan is de verkorte
opleiding in Vorselaar iets voor jou!
In deze volwaardige bacheloropleiding verwerf je de nodige
competenties om kinderen te begeleiden in hun leer- en
ontwikkelingstraject van de lagere school. Je leert zowel
de pedagogisch-didactische kneepjes van het vak als de
inhouden van de leerdomeinen (wiskunde, Nederlands,
Frans, godsdienst, wereldoriëntatie, muzische vorming en
bewegingsopvoeding).
DOELGROEP

@WORK
Het is een praktijkgerichte opleiding. Vanaf het begin
van de studie maak je kennis met de lagere school door
observatie, participatie en stage. Je loopt bovendien
stage in de verschillende graden van de lagere school.
De docenten coachen je bij de voorbereiding van
het lesgeven.
EXTRA’S
•
•

•

Je hebt reeds een bachelor- of masterdiploma.

Erkend traject voor werkstudenten.
Je kunt kiezen tussen leermeester rooms-katholieke
godsdienst of leermeester islamitische godsdienst.
Je kunt de opleiding volgen met ondersteuning van
de VDAB (OKOT-traject).

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•
•
•

•

•

Als je al een lerarendiploma hebt (Kleuter, Secundair, SLO),
volg je een traject van 2 semesters (1 jaar).
Indien je nog geen lerarendiploma hebt, volg je een traject
van 3 semesters (1,5 jaar).
Je kunt instappen in september en in februari.
Voltijdse studie in dagonderwijs.
Twee vaste lesdagen (woensdag en vrijdag), met daarnaast
een flink pakket zelfstudie.
Het programma is flexibel aan te passen aan je persoonlijke
situatie (bijvoorbeeld combinatie met werk en/of gezin) en
het kan ook deeltijds gevolgd worden.
Samenstelling van je programma gebeurt in overleg met de
opleidingscoördinator.

ONZE TROEVEN
•
•
•
•
•

flexibel traject
grote studieduurverkorting
programma op maat
mix van contactonderwijs en zelfstudie
vernieuwde onderwijscampus

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-lov-vt.

Contact
Lore Staes - Opleidingscoördinator
+ 32 (0)492 15 71 49
lore.staes@thomasmore.be
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Leen Thijs - Opleidingsmanager
+ 32 (0)478 65 82 53
leen.thijs@thomasmore.be

Campus Vorselaar
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar
+ 32 (0)14 50 81 60
fb.com/wearevorselaar
thomasmore.be/vorselaar

PROGRAMMA TRAJECT BALOV 3 SEMESTERS

PROGRAMMA TRAJECT BALOV 2 SEMESTERS

(voor studenten zonder lerarendiploma)

(voor studenten met lerarendiploma)

SEMESTER 1

SEMESTER 1

Pedagogisch-didactische vorming A

6

Mediawijsheid

3

Pedagogisch-didactische vorming B
Nederlands A

4
4

Onderwijs en wereld

3

Wiskunde A

4

Agogische vaardigheden
RK-Godsdienst
Religie, zingeving en levensbeschouwing*
Praktijk A

4
4
3
12

Muzische vorming A
Mens en Maatschappij
RK-Godsdienst
Religie, zingeving en levensbeschouwing*
Praktijk B

4
4
4
3
8

4
4
4
4
4
8

SEMESTER 2

SEMESTER 2
Pedagogisch-didactische vorming B
Nederlands A
Wiskunde A
Muzische vorming A
Mens en maatschappij
Praktijk B

SEMESTER 3
Pedagogisch-didactische vorming C
Nederlands B
Wiskunde B
Muzische vorming B
Wetenschappen en techniek
Frans
Eerste leerjaar
Praktijk C

3
3
4
3
4
4
5
8

Pedagogisch-didactische vorming C
Nederlands B
Wiskunde B
Muzische vorming B
Wetenschappen en techniek
Frans
Eerste leerjaar
Praktijk C

3
3
4
3
4
4
5
8

* Voor het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en
levensbeschouwing kun je een vrijstelling aanvragen op
basis van eerder verworven kwalificaties (bijvoorbeeld indien
je de credit RZL verworven hebt in een vorige opleiding).

NIEUW VANAF SEPTEMBER 2020: LIO-TRAJECT LAGER ONDERWIJS
Ben je al aan het werk in het lager onderwijs maar heb je het juiste diploma nog niet op zak?
Informeer dan bij onze opleidingscoördinator of je in aanmerking komt voor dit traject!
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Educatief Graduaat Secundair Onderwijs
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Educatief graduaat
Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken
Geel: dag- en/of avondprogramma

PRAKTIJKLERAAR
SECUNDAIR ONDERWIJS

FLEXIBILITEIT TROEF!

Droom je van een job als leraar in het secundair
onderwijs én heb je minstens drie jaar erkende
nuttige ervaring in een praktijkvak of technisch
vak? Word dan praktijkleraar secundair
onderwijs!

•

De opleiding is sterk praktijkgericht. We bieden aangepaste
trajecten die rekening houden met jouw werkervaring en
persoonlijke situatie. Alle trajecten starten in september.
Het deeltijds en het LIO-traject starten ook in februari.
•

•

•

•

Wil je werk en studie combineren? Kies dan voor een
deeltijds traject. Je hebt de keuze uit een zaterdagtraject
(les op zaterdagvoormiddag en woensdagavond) of een
maandagtraject (les op maandag en woensdagavond).
Beide trajecten omvatten 3 jaren (6 semesters).
Wil je op 1,5 jaar (3 semesters) afstuderen? Kies dan voor
ons dagtraject. Je komt van meet af aan terecht in het
werkveld en maakt deel uit van de school. Je wordt intensief
begeleid door de lerarenopleiding en de secundaire school.
Ben je al aan de slag als leraar (min. 500 uren) maar beschik je
nog niet over een diploma van leraar? Dan is het LIO-traject
iets voor jou. Je wordt intensief begeleid door een LIO-coach
en vakmentor op je werkplek. Je komt enkel naar de campus
voor de padagogisch-didactische vorming en supervisies. De
minimumduur is 1,5 jaar.
Niet gevonden wat jou past? Onze trajectbegeleider stelt
graag samen met jou een programma op maat samen.

•

•

•

Keuze uit 5 flexibele trajecten die de combinatie
met werk/gezin mogelijk maken: zaterdagtraject,
maandagtraject, dagtraject, LIO-traject en trajectop-maat.
Trajectbegeleiders ondersteunen je keuzeproces.
Flexibele leerwegen: contactonderwijs, blended
learning en afstandsonderwijs.
Flexibel programma met ruimte om keuzevakken
op te nemen en zelf je stageplaats te kiezen
(binnen de deeltijdse trajecten).

LESGEVEN STAAT CENTRAAL
•

•

•

Ervaren praktijkleraren leren je lesgeven
binnen je vak. Praktijkervaring staat voorop
(naast pedagogisch-didactische vorming).
Via coaching en begeleiding leer je stapsgewijs
de job van leraar.
Naast de contactmomenten op de campus zal
je je ook regelmatig moeten vrijmaken voor
stagelessen.

JE TOEKOMST
•

•

Je behaalt het diploma Educatief Graduaat in het
Secundair Onderwijs. Je kunt dadelijk aan de slag.
Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een
verkort traject een bachelordiploma behalen.

DE JOB VAN JE LEVEN
•

praktijkleraar secundair onderwijs

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

Contact
Miet Verellen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 23 10 | + 32 (0)494 84 39 47
miet.verellen@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

SEMESTER

SEMESTER

VOLTIJDS TRAJECT (incl. studiepunten )

1

2

LIO-TRAJECT (incl. studiepunten )

1

ELEMENTAIRE COMPETENTIES

3

3

ELEMENTAIRE COMPETENTIES

3

3

Geletterdheid en gecijferdheid

3

3

Geletterdheid en gecijferdheid

3

3

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

6

9

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

6

OV | Algemene didactiek

6

OV | Algemene didactiek

6

3

15

2

15

OV | Onderwijs op maat

3

OV | Onderwijs op maat

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Verbindende communicator

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Verbindende communicator

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Onderwijsbeleid

3

OV | Diversiteit

3

OV | Diversiteit

3

OV | Onderwijsbeleid

Keuzevakken (2)

6

Keuzevakken (2)

15

INTEGRATIE - PRAKTIJK

INTEGRATIE - PRAKTIJK

21

18

6
21

15

6

Onderwijslabo: ik als lerende

Praktijkatelier

6

Praktijkatelier

Vakdidactisch atelier

6

Vakdidactisch atelier

6

6

Stage

12

3

Onderwijslabo: ik in de samenleving

6

Onderwijslabo: ik in de school

6

Onderwijslabo: ik in de samenleving

12

Onderzoekslab

3

Onderwijslabo: ik in de school

Totaal

Onderzoekslab

30 30 30

Totaal

9

3

Onderwijslabo: ik als lerende

Stage

3

18

6
6

3

3
12
6

30 30 30

JAAR

DEELTIJDS TRAJECT (incl. studiepunten )

1

2

ELEMENTAIRE COMPETENTIES

3

3

Geletterdheid en gecijferdheid

3

3

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

6

9

OV | Algemene didactiek

6

OV | Onderwijs op maat

3

OV | Verbindende communicator

3

Keuzevakken (2)

3

3

15

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Onderwijsbeleid

3

OV | Diversiteit
INTEGRATIE - PRAKTIJK

3
24

Onderwijslabo: ik als lerende

6

Onderwijslabo: ik in de school

6

Praktijkatelier

6

Vakdidactisch atelier

6

18

Onderwijslabo: ik in de samenleving

12

Stage

6

Onderzoekslab

Totaal

12

6
6

30 30 30

*

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.

**

OV: onderwijsvaardigheden
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Bachelor naam
Educatief
Graduaat Secundair Onderwijs
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Educatief graduaat
Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken
Antwerpen: maandagprogramma  

Mechelen: dag- en avondprogramma

WORD PRAKTIJKLERAAR
OP JOUW RITME
Heb je het secundair onderwijs afgerond
en deed je minimaal drie jaar relevante
beroepservaring op? Wil je deze ervaring
doorgeven aan de volgende generatie? Word
dan praktijkleraar!

PRAKTIJK, PRAKTIJK, PRAKTIJK
•

•

•

•
•

De opleiding bestaat uit 90 studiepunten. Je leert alles over
het leraarschap en koppelt dit onmiddellijk aan de praktijk in
het werkplekleren.
De opleiding is opgebouwd in 3 leerlijnen:
•

•

In de praktijkleerlijn van 45 studiepunten leer je voor
de klas het leraarschap. Je gaat van meet af aan naar je
werkplek: het onderwijs.
In de theoretische leerlijn verwerf je de nodige achtergrondkennis om sterk voor de klas te staan met oog voor
je leerlingen.

JE TOEKOMST
•

•
•

In de loopbaanleerlijn leer je jezelf kennen als leraar met
een eigen stijl en expertise.

•

•
•
•

We leiden je op in drie fases: eerst zetten we in op leraar
worden, daarna op vakleraar en specialist. Hierbij kun je je
eigen keuzes maken. Misschien wil je wel proeven van een
korte internationale ervaring?

Je behaalt het graduaatsdiploma
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs.
Na afstuderen kun je direct aan de slag.
Verder studeren? Je kunt via een verkort traject
een bachelordiploma behalen.

DE JOB VAN JE LEVEN
•

•

Je leert het vak door te doen. Je bent de helft van
de opleiding op de werkplek. Lesgeven oefen je
voor de klas!
De theorie is altijd gelinkt aan de praktische
uitvoering: bondig maar to the point.
Je krijgt de stof in overzichtelijke onderdelen, je
moet dus kleinere hoeveelheden studeren.
Je leert het lesgeven van echte praktijkleerkrachten.
Je kunt, terwijl je blijft werkt, flexibel je stage
regelen binnen werkplekleren.

•
•
•

leraar houtbewerking
leraar bio-esthetiek
leraar bakkerij
leraar verzorging
leraar haartooi
leraar elektriciteit
leraar slagerij
leraar hotel

•

•
•
•

•
•

leraar agrarische
technieken
leraar centrale verwarming
leraar mechanica
leraar schilderen &
decoratie
leraar verkoop
...

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

Deze opleiding wordt georganiseerd op twee locaties:
Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
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Contact
Joost Hansen - Opleidingscoördinator
+ 32 (0)490 58 08 32 | joost.hansen@thomasmore.be
Ilse Clauwaert - Trajectbegeleider Mechelen
+ 32 (0)491 35 82 56 | ilse.clauwaert@thomasmore.be
Tifany Bracké - Trajectbegeleider Antwerpen
+ 32 (0)491 96 80 00 | tifany.bracke@thomasmore.be

DEELTIJDS MODELTRAJECT OVER TWEE ACADEMIEJAREN

Loopbaanleerlijn
18 SP

FASE 2 = MEDIUM = 33 SP

Microteaching 2

Groeistage 1

6 SP

6 SP

6 SP

12 SP

Leraar
3 SP

Did 2

3 SP

3 SP

12 SP
VERSTERKT
INDUCTIEF

VERSTERKT
INDUCTIEF

Ped 1

Profileringsstage

Ped 2

Did 3

3 SP

3 SP

3 SP

BEREIDT
VOOR

Verankering 3
3 SP

3 SP

Groeistage 2

BEREIDT
VOOR

Verankering 2
3 SP

Did 1

BEREIDT
VOOR

FASE 3 = VERDIEPEND = 30 SP

BEREIDT VOOR

Microteaching 1

VERSTERKT
INDUCTIEF

Oriëntatiestage

Verankering 1
3 SP

Theoretische leerlijn
27 SP

Praktijkleerlijn
45 SP

FASE 1 = BASIS = 27 SP

Ped 3
3 SP
Specialist

Taal
& ICT

Vakleraar

ID &
WBS

Innovator

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

Academiejaar 1

Academiejaar 2

MOGELIJKE TRAJECTEN
TRAJECT

CAMPUS

DUUR

DAGEN

Dagtraject

Voltijds

Mechelen

3 semesters (1,5 of 2 jaar)

Dinsdag en donderdag

Maandagtraject

Deeltijds

Antwerpen

4 semesters (2 jaar)

Maaandag (dag en avond)

Avond- en weekendtraject

Deeltijds

Mechelen

3 of 4 semesters (2 jaar)

Dinsdagavond, donderdagavond en
zaterdagvoormiddag
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Bachelor naam
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - verkort traject
Opleiding -Onderwijs:
Trajectsoortéén onderwijsvak
Secundair
Antwerpen*

Mechelen

Je hebt al een diploma van leraar secundair
onderwijs of je bent in het bezit van een
pedagogische bekwaamheid (SLO met
bachelor -of masteropleiding, diploma lager of
kleuteronderwijs), maar je wil graag een extra
vak in het secundair onderwijs geven?
Dan kun je in Mechelen kiezen uit volgende onderwijsvakken:
aardrijkskunde, bedrijfsorganisatie, biologie, economie,
elektriciteit, Engels, fysica, Frans, geschiedenis, islamitische*,
protestantse of rooms-katholieke godsdienst, informatica,
mechanica, Nederlands, techniek of wiskunde.
DOELGROEP
•
•
•
•

Bachelor Secundair Onderwijs
Bachelor Lager Onderwijs
Bachelor Kleuteronderwijs
Bachelor of master met pedagogische bekwaamheid

UURROOSTER
•

Je volgt 1 jaar voltijds les. Wil je werken en studeren combineren? Dan kun je ervoor kiezen om je lessen over twee jaar
te spreiden.

PROFESSIONELE BONUS
Met je diploma kun je aan de slag in de eerste
en tweede graad in het ASO, TSO en KSO en in
de eerste, tweede en derde graad van het BSO.
• Je kunt ook terecht in het deeltijds en het
volwassenenonderwijs, in de bedrijfswereld, bij
een educatieve dienst …
•

@WORK
Je loopt in je tweede semester, 2 stageperiodes
van 20 en 25 uren. De stageplaatsen worden in
overleg met jou aangevraagd.
PROGRAMMA
SEMESTER 1

SP

Onderwijsvak 1

6

Sleutel onderwijsvak

3

Onderwijsvak 3: inhoudelijk expert

3

Onderwijsvak 3: vakdidactiek
Onderwijsvak 5: inhoudelijk expert
Keuzemodule

3
3
3

SEMESTER 2
Onderwijsvak 2: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 4: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 4: vakdidactiek

6
3
3

JAAROPLEIDINGSONDERDELEN
Vakspecifieke stage

TOTAAL

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/sovt-m.

Contact
Els Durt
Trajectbegeleidster
+ 32 (0)15 688 783
els.durt@thomasmore.be
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Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

* VOLG ISLAMITISCHE GODSDIENST
OOK IN ANTWERPEN
Kies je voor islamitische godsdienst?
Dan volg je les in Mechelen (dagtraject)
of in Antwerpen (in avond- of afstandstraject)
op Campus Sint-Andries.
(Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen)

13
46

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Bachelor - verkort traject
Secundair Onderwijs: twee onderwijsvakken
Antwerpen*

Mechelen
PROGRAMMA
SEMESTER 1

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en je wil
graag aan de slag als leraar secundair onderwijs?
Dan stomen we je, afhankelijk van je vooropleiding, op 3 tot 4 semesters
klaar voor een job in de klas! Je kiest 2 vakken uit onderstaande tabel
(let op: vakken op dezelfde horizontale rij kun je niet combineren.)
Nederlands

Fysica

Aardrijkskunde

Informatica

Engels

Wiskunde

Techniek

Godsdienst*

Frans

Biologie

Geschiedenis

Economie

Bedrijfsorganisatie

* Je kunt kiezen tussen islamitische, rooms-katholieke of protestantse godsdienst

Geïnteresseerd in business & economics? Combineer dan economie en
bedrijfsorganisatie. Neus voor techniek? Dan kun je vier combinaties
maken: mechanica - techniek, mechanica - elektriciteit, elektriciteit techniek, elektriciteit - informatica.
DOELGROEP
•

Bachelors of masters

UURROOSTER
•

Afhankelijk van je vooropleiding en gekozen vakken duurt je
opleiding 3 tot 4 semesters verspreid over maximum 2 jaar.
PROFESSIONELE BONUS
Met je diploma kun je aan de slag in de eerste en tweede
graad in het ASO, TSO en KSO en in de eerste, tweede en
derde graad van het BSO.
• Je kunt ook terecht in het deeltijds en het volwassenenonderwijs, in de bedrijfswereld, bij een educatieve dienst …
•

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/sovt-m

Contact
Els Durt
Trajectbegeleidster
+ 32 (0)15 688 783
els.durt@thomasmore.be

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

FASE

Schakelmodule didactiek*
Onderwijsvak 1
Onderwijsvak 2
Sleutel 1
Didactisch ontwerpen 3
Onderwijsvak 1: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 2: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 1: vakdidactiek
Onderwijsvak 2: vakdidactiek

SEMESTER 2
Onderwijsvak 1
Onderwijsvak 2
Brede basiszorg
Didactisch ontwerpen 4

1
36
6
6
6
3
3
3
3
3
3
18
6
6
3
3

SEMESTER 3
Sleutel 2
Communiceren met leerlingen en ouders
Verhoogde zorg
Uitdiepingsstage
Onderwijsvak 1: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 2: inhoudelijk expert
Didactisch ontwerpen 5
Uitbreiding van zorg
RZL fase 3

SEMESTER 4
Onderwijsvak 1: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 1: vakdidactiek
Onderwijsvak 2: inhoudelijk expert
Onderwijsvak 2: vakdidactiek
Superdiversiteit en onderwijs
Keuzestage

2

30
3
3
3
6
3
3
3
3
3
19
3
3
3
3
3
4

@WORK
Je loopt in fase één 34 uren stage verspreid
over drie periodes. In fase twee loop je 24 uren
stage en een keuzestage. De stageplaatsen
worden in overleg met jou aangevraagd.
* Kies je voor islamitische godsdienst? Dan volg je les
in Mechelen (dagtraject) of in Antwerpen (in avond- of
afstandstraject) op Campus Sint-Andries.
(Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen)
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Bachelor naam
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - verkort traject
Opleiding -Onderwijs:
Trajectsoortéén of twee onderwijsvakken
Secundair
Vorselaar

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en je wil
graag aan de slag als leraar secundair onderwijs?
Je hebt al een diploma van leraar maar je wil
graag 1 of 2 vakken extra geven? Ontdek hier je
mogelijkheden!
Heb je een diploma hoger onderwijs en wil je graag een
lerarendiploma met onderwijsbevoegdheid voor 2 specifieke
vakken? Volg dan onze verkorte bacheloropleiding en word
leraar op twee jaar!

DOELGROEP
•
•
•
•

Bachelor Secundair Onderwijs
Bachelor Lager Onderwijs
Bachelor Kleuteronderwijs
Bachelor in een eender welk vakgebied

@WORK
Afhankelijk van het traject varieert het pakket
stage-uren. In de trajecten Leraar-in-opleiding en
werkplekleren is de stagecomponent geïntegreerd.

Heb je al een bachelordiploma én een lerarendiploma en wil
je je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Volg dan ons verkort
traject voor 1 of 2 vakken en breid je bevoegdheid uit op één
of twee jaar.
Via werkplekleren in een secundaire school kun je op één jaar
tijd je diploma van leraar behalen en word je onmiddellijk
ondergedompeld in de praktijk. Ben je al aan de slag als
leraar (met een lesopdracht van minimum 500 lerarenuren),
maar beschik je nog niet over een diploma van leraar of heb
je nog geen vereiste bekwaamheid voor de vakken die je (wilt)
geven? Dan is het LIO-traject iets voor jou! De minimumduur
van het LIO-traject is één jaar. Via het LIO-traject en het afstandstraject is een combinatie werken en studeren mogelijk.
Afhankelijk van je vooropleiding kan je vrijstellingen krijgen.
Dit bekijk je samen met de trajectbegeleider voor de start van
het academiejaar.

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

Contact
An Conings			
Caroline Liekens
Opleidingsmanager		 Werkpleklerencoördinator
an.conings@thomasmore.be
caroline.liekens@thomasmore.be
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Campus Vorselaar
Lepelstraat 2 - 2290 Vorselaar
+ 32 (0)14 50 81 60
fb.com/wearevorselaar
thomasmore.be/vorselaar

Kies één of twee vakken uit onderstaande tabel (let op:
vakken op dezelfde horizontale rij kun je niet combineren).

•

•
•

Biologie / Natuurwetenschappen

Fysica / Natuurwetenschappen

Nederlands*

Frans*

Katholieke
godsdienst

Wiskunde*

Economie

Geschiedenis

Aardijkskunde

Engels

Kies je twee vakken, dan volg je twee jaar voltijds
of deeltijds les.
Kies je één vak, dan volg je een jaar voltijds les.
Wil je werken en studeren combineren? Dan ga je voor
een LIO-traject, afstandsonderwijs of werkplekleren en
verwachten we je 8 tot 10 keer per jaar op de campus.

* Kies je een knelpuntvak (wiskunde, Frans of
Nederlands), dan kun je beroep doen op de VDAB
voor een opleidingstraject.

Je kunt ook Vlaams opleidingsverlof en opleidingschecques aanvragen. Meer info vind je op thomasmore.be/vov

LERAAR LICHAMELIJKE OPVOEDING –
BEWEGINGSRECREATIE
Heb je al een diploma hoger onderwijs en wil je aan
de slag als leraar secundair onderwijs Lichamelijke
Opvoeding – Bewegingsrecreatie? Dan kun je op
Campus Turnhout terecht! Afhankelijk van je vooropleiding volg je 2 tot 4 semesters les. Meer info vind je
op thomasmore.be/sovt-t
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Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - verkort traject
Leraar Secundair Onderwijs voor vakken
Opleiding - Trajectsoort
gekoppeld
aan een behaald diploma
Antwerpen: dag- en maandagprogramma  

Mechelen: dag- en avondprogramma

GEEF JE KENNIS & JE COMPETENTIES DOOR
WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR
Heb je een bachelordiploma? Lijkt het je wat om
de kennis en de comptenties die jij verworven
hebt door te geven aan de nieuwe generatie?
PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 60 studiepunten.
Je leert alles over het leraarschap en koppelt dit onmiddellijk
aan de praktijk in het werkplekleren.

NA JE OPLEIDING?
• Je behaalt het diploma Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs en krijgt rechtstreekse lesbevoegdheid
in je diplomavakken. Tot welke vakken je diploma
toegang geeft, vind je op:
data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
•

•

De opleiding heeft 3 leerlijnen:
• In de praktijkleerlijn van 30 studiepunten leer je voor de klas
het leraarschap. Je gaat van meet af aan naar je werkplek:
het onderwijs.
•

•

In de theoretische leerlijn verwerf je bij de vakken
‘pedagogie’ en ‘didactiek’ de nodige achtergrondkennis om
sterk voor de klas te staan met oog voor je leerlingen. Deze
is telkens gekoppeld aan de praktijk: je leert wat je nodig
hebt, wanneer je het nodig hebt.

•

Na afstuderen kun je direct aan de slag.
Wil je graag een extra vak geven? Je kunt bijkomende
onderwijsbevoegdheid verwerven op één jaar (46 SP).
Wil je je specialiseren? Dat kan onder andere in de
banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren, het
postgraduaat Nederlands voor Anderstaligen of het
postgraduaat International Teacher.
thomasmore.be/bnb-zrlm
thomasmore.be/pg-na
thomasmore.be/pg-it-e

In de loopbaanleerlijn leer je jezelf kennen als leraar met een
eigen stijl en expertise. Wil je inzetten op zorg en remediëring, bij een educatieve dienst werken, je specialiseren in
methodeonderwijs, PAV, CLIL, STEM,…? Misschien wil je een
internationale onderwijservaring? Je kiest zelf je specialisatie
en de daaraan gekoppelde profileringsstage.

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

Deze opleiding wordt georganiseerd op twee locaties:
Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
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Contact
Joost Hansen - Opleidingscoördinator
+ 32 (0)490 58 08 32 | joost.hansen@thomasmore.be
Ilse Clauwaert - Trajectbegeleider Mechelen
+ 32 (0)491 35 82 56 | ilse.clauwaert@thomasmore.be
Tifany Bracké - Trajectbegeleider Antwerpen
+ 32 (0)491 96 80 00 | tifany.bracke@thomasmore.be

VOLTIJDS MODELTRAJECT OVER ÉÉN JAAR
FASE 2 = MEDIUM = 21 SP

Microteaching 2

Groeistage 1

3 SP

3 SP

3 SP

9 SP

9 SP

BEREIDT
BEREIDT
VOOR
VOOR

VERSTERKT
VERSTERKT
INDUCTIEF
INDUCTIEF

VERSTERKT
VERSTERKT
INDUCTIEF
INDUCTIEF

BEREIDT
VOOR

Groeistage 2

3 SP

BEREIDT
VOOR

Ped 1

Did 2

Ped 2

Did 3

Ped 3

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

Leraar

Vakleraar

3 SP

Profileringsstage

BEREIDT VOOR

Microteaching 1

VERSTERKT
INDUCTIEF

Oriëntatiestage

FASE 3 = VERDIEPEND = 24 SP

Did 1

Loopbaanleerlijn
12 SP

Theoretische leerlijn
18 SP

Praktijkleerlijn
30 SP

FASE 1 = BASIS = 15 SP

Innovator

Specialist

3 SP

3 SP (keuze)

3 SP

MOGELIJKE TRAJECTEN
TRAJECT

CAMPUS

DUUR

LESDAGEN

Voltijds

Antwerpen

2 semesters (1 jaar)

Maandag en vrijdag

Voltijds

Mechelen

2 semesters (1 jaar)

Dinsdag en donderdag

Maandagtraject

Deeltijds

Antwerpen

4 semesters (2 jaar)

Maandagnamiddag en -avond

Avondtraject

Deeltijds

Mechelen

3 of 4 semesters (1,5 of 2 jaar)

Dinsdagavond en donderdagavond

Dagtraject
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Bachelor naam
Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - verkort traject
Leraar Secundair Onderwijs voor vakken
Opleiding
gekoppeld- Trajectsoort
aan een behaald diploma
Geel: dag-, avond- en weekendtrajecten

WORD LERAAR OP JOUW RITME

FLEXIBILITEIT TROEF!
•

Leraar worden ... iets voor jou? Heb je minimaal
een bachelordiploma op zak en wil je leraar
worden binnen jouw vakgebied? Schrijf je dan
in voor een van onze verkorte trajecten!
We bieden je een waaier aan flexibele trajecten die rekening
houden met jouw werkervaring en persoonlijke situatie. Alle
trajecten starten in september en februari (het dagtraject start
enkel een in september).
•

Wil je werk en studie combineren? Kies dan voor een
deeltijds traject. Je hebt de keuze uit een zaterdagtraject
(les op zaterdagvoormiddag en woensdagavond) of een
maandagtraject (les op maandag en woensdagavond).
Beide trajecten omvatten 2 jaren (4 semesters).

•
•

•

LESGEVEN STAAT CENTRAAL
•

•

•
•

•

Wil je op 1 jaar (2 semesters) afstuderen? Kies dan voor ons
dagtraject. Je komt van meet af aan terecht in het werkveld
en maakt deel uit van de school. Je wordt intensief begeleid
door de lerarenopleiding en de secundaire school.
Ben je al aan de slag als leraar (min. 500 uren) maar beschik je
nog niet over een diploma van leraar? Dan is het LIO-traject
iets voor jou. Je wordt intensief begeleid door een LIO-coach
en vakmentor op je werkplek. Je komt enkel naar de campus
voor de pedagogisch-didactische vorming en supervisies. De
minimumduur is 1 jaar.

•

Niet gevonden wat jou past? Onze trajectbegeleider stelt
graag samen met jou een programma op maat samen.

Praktijkervaring staat voorop (naast pedagogisch-
didactische vorming).
Via coaching en begeleiding leer je stapsgewijs de
job van leraar.
Leren lesgeven staat in deze opleiding centraal.
Logisch, want de vakkennis op zich deed je al op
in je vorige bachelor- of masteropleiding.
Naast de contactmomenten op de campus zal
je je ook regelmatig moeten vrijmaken voor
stagelessen.

JE TOEKOMST
•

•
•

Keuze uit 5 flexibele trajecten die de combinatie
met werk/gezin mogelijk maken: zaterdagtraject,
maandagtraject, dagtraject, LIO-traject en trajectop-maat.
Trajectbegeleiders ondersteunen je keuzeproces.
Flexibele leerwegen: contactonderwijs, blended
learning en afstandsonderwijs.
Flexibel programma met ruimte om keuzevakken
op te nemen en zelf je stageplaats te kiezen.

Je behaalt het diploma van Verkorte Educatieve
Bachelor Secundair Onderwijs. Je kunt meteen
aan de slag.
Wil je graag verder studeren voor een extra
onderwijsbevoegdheid? Je hebt de keuze uit
één of twee onderwijsvakken.

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

Contact
Miet Verellen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 23 10 | + 32 (0)494 84 39 47
miet.verellen@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

SEMESTER

VOLTIJDS TRAJECT (incl. studiepunten )

1

2

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

9

21

OV | Algemene didactiek

6

OV | Verbindende communicator

3

OV | Onderwijs op maat

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Onderwijsbeleid

3

OV | Diversiteit

3

Keuzevakken (2)

6

PRAKTIJK

21

9

Praktijkatelier

6

Vakdidactisch atelier

6

Stage

6

6

Onderzoekslab

3

3

30

30

Totaal

JAAR

DEELTIJDS TRAJECT (incl. studiepunten )

1

2

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

15

15

OV | Algemene didactiek

6

OV | Verbindende communicator

3

OV | Onderwijs op maat

3

Keuzevakken (2)

3

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Onderwijsbeleid

3

OV | Diversiteit

3

PRAKTIJK

18

12

Praktijkatelier

6

Vakdidactisch atelier

6

Stage

6

6

33

27

Onderzoekslab

Totaal

6

SEMESTER

LIO-TRAJECT (incl. studiepunten )

1

2

15

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING

15

OV | Algemene didactiek

6

OV | Onderwijsbeleid

3

Keuzevakken (2)

6

OV | Verbindende communicator

3

OV | Onderwijs op maat

3

OV | Leerling centraal

3

OV | Klasmanagement

3

OV | Diversiteit
PRAKTIJK

3
15

Praktijkatelier

15
6

Vakdidactisch atelier

6

Stage

12

Onderzoekslab

Totaal

3

3

30

30

*

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.

**

OV: onderwijsvaardigheden
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Educatieve Bachelor

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - verkort traject
Leerkracht/Bijzondere Leermeester Islamitische
Godsdienst in Lager en Secundair Onderwijs
Antwerpen

Mechelen

NIEUW TRAJECT
VOOR ZIJ-INSTROMERS

WAAR?
•

Dagonderwijs: Mechelen
Avond- en afstandsonderwijs: Antwerpen (maandagavond en donderdagavond)

Droom je ervan om het vak islamitische
godsdienst te geven in het lager of het
secundair onderwijs? Wij hebben verschillende
interessante opleidingstrajecten uitgewerkt.
Check it out!

KOSTEN

WAT?

PROGRAMMA

Onderwijsbevoegdheid islamitische godsdienst in lager en
secundair onderwijs.

•

•
•

776,4 euro voor niet-beursstudenten
110,8 euro voor beursstudenten

BASISLEERLIJN (INHOUD – THEORIE)

SP

INHOUD ISLAM

21

VOOR WIE?

Het leven van Mohamed

1. Je bent al leraar en je wil het onderwijsvak islamitische
godsdienst geven in het basis- of in het secundair onderwijs.
• Je volgt het traject Bijzondere Leermeester van
46 studiepunten en behaalt zo de extra lesbevoegheid.
Dat kan in dagtraject (Mechelen) of in avondtraject
(Antwerpen).

Geloofsleer, theologie & filosofie

2. Je bent geen leraar, maar je hebt al een bachelordiploma
en je wil het onderwijsvak islamitische godsdienst geven in
het basis- of secundair onderwijs.
Dan heb je 2 mogelijkheden:
• Je volg je de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs van 60 studiepunten en aansluitend het traject
Bijzondere Leermeester van 46 studiepunten. Dat kan in
dagonderwijs (Mechelen) of in avondonderwijs (Antwerpen).
• Je volgt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs en je kiest daarbij voor 2 onderwijsvakken
waarvan islamitische godsdienst er een is. Dit kan enkel in
dagonderwijs.

Geschiedenis en cultuur

3
3
3
3
3
3
3

INHOUD ALGEMEEN

3

Inleiding tot de wereldreligies

3

Fundamenten van het recht en aanbidding
Inleiding in de Koranwetenschappen
Inleiding in de Hadithwetenschappen
Ethiek en hedendaagse thema’s

PRAKTIJKLEERLIJN (DIDACTIEK – STAGE)
LAGER ONDERWIJS /SECUNDAIR ONDERWIJS*

22

Vakdidactiek lager onderwijs/secundair onderwijs

9
13

Stages lager onderwijs/secundair onderwijs

OPTIONEEL
Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

* afhankelijk van de keuze is er meer ruimte voor lager
of secundair onderwijs)

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bl-ig

Contact
Mohamed El Fadili
mohamed.elfadili@thomasmore.be
+ 32 (0)488 88 12 90
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Samira El-Jattari
Samira.el-jattari@thomasmore.be

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 4 - 2800 Mechelen
Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
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Postgraduaat
Nederlands voor Anderstaligen
Mechelen

NIEUWE OPLEIDING
Nederlands aan anderstaligen wordt steeds
belangrijker in het onderwijs, zeker in de regio
Mechelen, waar 138 nationaliteiten samenleven.
Wij zetten hier als lerarenopleiding bewust op in
en bieden een sterk praktijkgericht programma
aan, met veel aandacht voor specifieke
vakdidactiek en interculturele competenties.
PROGRAMMA
Je bouwt een solide kennisbasis op die je onmiddellijk
toepast in verschillende contexten.
OPLEIDINGSONDERDELEN
SEMESTER 1
Taalstudie
Interculturele competentie 1
Vakdidactiek en stage 1

SP
3
3
6

SEMESTER 2
Interculturele competentie 2
Vakdidactiek en stage 2

3
6

PRAKTIJK
•

•

In semester 1 observeer en participeer je zowel
in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers
(OKAN) als in klassen voor Nederlands als tweede taal
(NT2), in een centrum voor basiseducatie (CBE/Open
School) en in een centrum voor volwassenenonderwijs
(CVO).
In semester 2 kies je zelf voor een van deze drie
contexten en loop je stage in OKAN, CBE of CVO.

Door middel van een lerend netwerk word je nauw
betrokken bij de werking van de school waardoor
je niet alleen van je docenten maar ook van je
stagecollega’s leert. En zij leren van jou!
LESDAGEN
Je volgt elke dinsdag les van 16.30 tot 22.00 uur.
Daarnaast ga je vier uur per week observeren en
participeren in een stageschool om dan les te geven in
een stagecontext van jouw keuze.
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

In de opleidingsonderdelen Interculturele competentie krijg
je gastcolleges van topsprekers. Je leert intercultureel denken
en past de nieuwe inzichten toe op je eigen lespraktijk.

Je hebt een lerarendiploma en je wil je graag verdiepen
in de didactiek N
 ederlands aan anderstaligen. Je hebt
interesse voor OKAN- en NT2-onderwijs.

De opleidingsonderdelen Vakdidactiek dompelen je onder in
de meest recente inzichten m.b.t. tweedetaalverwerving en
vreemdetalendidactiek. Je legt ook hier onmiddellijk de link
naar de praktijk.

INSCHRIJVINGSGELD
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 980.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-na.

Contact
Ingrid Van Vossel
+ 32 (0)491 07 72 60
ingrid.vanvossel@thomasmore.be

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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Banaba
Zorgverbreding en Remediërend Leren
Mechelen

Kinderen en jongeren met specifieke
onderwijsbehoeften hebben nood aan
een deskundige, zorgbrede aanpak in de
school. Leerkrachten, zorgcoördinatoren,
leerlingenbegeleiders en directies spelen daarin
een belangrijke rol. Deze opleiding richt zich op
iedereen die hierin het verschil wil maken.

DOELGROEP
•

•

•

Bachelors in het onderwijs: Kleuteronderwijs,
Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs
Andere bachelors: Orthopedagogie, Logopedie,
Ergotherapie, Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk
Keuze tussen een traject voor zorg in het kleuter-,
lager of secundair onderwijs.

DUUR
Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigentijdse visie op
zorg voor alle leerlingen en verwerf je competenties om deze
visie waar te maken op drie niveaus:
• schoolniveau: ondersteunen van de zorgvisie van de school
als organisatie; coördineren van de zorgverbredende
initiatieven op schoolniveau;
• klasniveau: coachen/begeleiden van leraren in hun taak om
alle kinderen/jongeren optimale kansen te bieden;
• leerlingniveau: ondersteuning bieden bij het
begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke
hulpvragen, zowel binnen als buiten de klascontext.
Doorheen dit proces word je gestimuleerd om kritisch-
constructief naar je onderwijspraktijk te kijken.
Je leert gaandeweg de theoretische kaders die je in de
cursus krijgt ook toepassen in de praktijk. Vanuit een
handelingsgericht kader onderzoek je de krachten en
onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders.
Je leert het onderwijsaanbod doelgericht en systematisch
afstemmen op dit onderzoek. Samenwerking tussen alle
betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid
is hierbij het uitgangspunt.

•
•

Je kunt kiezen voor een twee- of driejarig traject.
Lesmomenten: doorgaans zaterdagvoormiddag,
9 - 13 uur, soms een volledige zaterdag tot 17 uur.
Je zal sporadisch ook les hebben op dinsdagavond.

ONZE TROEVEN
•

•

•

•

Bij de start kies je voor een specialisatie in
kleuter-, lager of secundair onderwijs. Je
programma bestaat uit gemeenschappelijke en
trajectspecifieke vakken; gegeven door (gast)
docenten met ruime expertise in de thematiek en
in het werken met de leeftijdsgroep.
Je verwerft een helder en geïntegreerd kader
met concrete toepassingen in de verschillende
opleidingsonderdelen. De inhoud is aangepast
aan de actuele maatschappelijke tendensen.
Je krijgt een intensieve training in handelingsgericht coachen en oefent je communicatieve
vaardigheden, nodig in het constructief
samenwerken rond specifieke zorgvragen.
Je past het geleerde onmiddellijk toe op je
werkplek.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-zrlm.

Contact
Liesbeth Sterkens
+ 32 (0)15 36 92 63
+ 32 (0)497 94 84 68
liesbeth.sterkens@thomasmore.be
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Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

PROGRAMMA
ALGEMEEN GEDEELTE

SP

TWEEJARIG
TRAJECT

DRIEJARIG
TRAJECT

Zorgbreed denken
Communicatievaardigheden team
Communicatievaardigheden ouders
Handelingsgericht coachen 1
Handelingsgericht coachen 2
Kijk op zorgbeleid
Praktijkbegeleiding

8
3
3
4
3
3
10

1
2
1
1
2
2
2

1
2
1
2
3
2
3

5
5
3
5
5
3

2
2
1
1
1
1

2
2
3
1
1
3

5
5
6
5
5

2
2
1
1
1

2
2
3
1
1

5
6
5
5
5

2
1
1
2
1

2
3
1
2
1

TRAJECT KLEUTERONDERWIJS
Specifieke onderwijsbehoeften
Behoeften taalontwikkeling
Behoeften denkontwikkeling
Motorische behoeften
Sociaal-emotionele behoeften kleuters
Spelbegeleiding

VANAF SEPTEMBER 2020
KUN JE BIJ ONS VOLGENDE
POSTGRADUATEN VOLGEN:
•

•

TRAJECT LAGER ONDERWIJS
Specifieke onderwijsbehoeften
Leerbehoeften taal
Leerbehoeften wiskunde
Motorische behoeften
Sociaal-emotionele behoeften kinderen

NIEUW!

•

•

Zorgleerkracht
Kleuteronderwijs
Zorgleerkracht
Lager Onderwijs
Leercoach voor het
Secundair Onderwijs
Sociaal-Emotionele Coach
voor het Secundair Onderwijs

Meer informatie op onze website

TRAJECT SECUNDAIR ONDERWIJS
Effectieve leer- en studeermethoden
Leerbehoeften jongeren
Sociaal-emotionele behoeften jongeren
Sociaal-emotioneel beleid
Gezondheidsbeleid
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Postgraduate
International Teacher
Mechelen, Belgium

NEW AND UNIQUE
POSTGRADUATE
PROGRAMME IN BELGIUM
Our International Teacher Postgraduate Programme is
open to all qualified teachers who share their passion
of coaching children and young adults in international
educational contexts. During this one-year part-time
programme in evening and weekend classes we will
create cross-border learning and teaching environments
to explore, challenge and broaden your personal and
professional horizons.

DREAMING OF TEACHING INTERNATIONALLY?
In addition to an internship based theoretical framework in
which we will focus on Intercultural Competencies, Didactics
& Pedagogy in International Education and English language
skills, we also offer first and second semester teaching
experience placements in international, private or European
schools in and outside Belgium. Through our intensive and
individualised intern follow-up programme we help you
in building up and realising your international teaching
ambitions.

IN NEED OF INTERNATIONAL NETWORKING?
ENROLMENT CONDITIONS
You are a qualified teacher (preschool, primary,
or secondary education) with a high proficiency in
English (C1 level requirement before completion of
the programme).
Admissions interview in English before the start
of the programme.
Study exemptions and personalised internshipprogrammes are possible. Accreditation of prior
learning can be taken into account.

TUITION FEE (2020-2021)
• EEA: € 1990 | non-EEA: € 2800
• Travel and C1 English certificate costs not
included

Since our course programme is taught in English, is open
to ALL qualified teachers and we work together with global
organisations such as The British Council, AFS … there
will be plenty of opportunities to meet other international
students, colleagues and educational partners.

INTERNATIONAL TEACHER KICK-OFF
@CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN?
If you want to teach globally why not start locally?
Our campus which borders the historical Botanical Garden
of Mechelen and is situated near several primary and 
secundary schools is open to educational, multicultural
and social partnerships with several local communities. On
a daily basis we welcome children and young adults and
graduated teachers to use our well-equipped skills labs
and playgrounds in training their personal and professional
development.

Want to know more?
Check thomasmore.be/en/pgr-it.

Contact
Kim Op de beeck
Programme Coordinator
+ 32 (0)479 65 82 12
kim.opdebeeck@thomasmore.be
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Thomas More University of Applied Sciences
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/kruidtuin

1
YE
R
A

30

Short International/European/or private school internship

15

PR

2

15

PHASE

SH

1

INTERNSHIPS

LI
G
EN

PROGRAMME* (incl. credits)

M
RA
G
O

Longer International/European/or private school internship

30
6

Intercultural Competencies in Education

3

3

Pedagogy, Didactics & Personal Development in International Contexts

3

3

Guidelines in English C1 level

3

E

9

M

THEORETICAL FRAMEWORK

“IT IS REFRESHING TO OBSERVE LAURA IS ALWAYS REFLECTING. SHE IS VERY IN TUNED WITH
EXCELLENT PHILOSOPHIES OF HOW CHILDREN LEARN. LAURA HAS MANY AMAZING IDEAS
TO AID OUR DEVELOPMENT OF THE OUTDOOR AREA. SHE GOES ABOVE AND BEYOND!”
Esther O’ Connor (Early Years Team Leader of EY BSB Belgium)

“IN SEARCH OF MY DREAMS, I HAVE
LOST MY HEART IN ECUADOR AND
FOUND WHAT I WAS LOOKING FOR!”
Ellen (Ecuador)

“I WANT TO POLISH MY TEACHING SKILLS AT
A GLOBAL LEVEL, BY LEARNING TOGETHER
WITH LIKE-MINDED PEOPLE IN UNDERSTANDING CULTURAL DYNAMICS AND THEREBY
DELIVERING THE BEST TO A CLASS.”
Pooja (India)

“A CLASSROOM CONSISTS OF FOUR WALLS, BUT IT’S UP TO THE
TEACHER TO OPEN WINDOWS TO THE PLANET WE ALL LIVE IN!”
Dorine (Belgium)

“IT HAS BEEN A PLEASURE HAVING
POOJA JOIN OUR TEAM AND WE
BELIEVE BOTH THE SCHOOL AND
HER AS AN INTERN HAVE GROWN
FROM THIS EXPERIENCE!”
Sharon Short
(Pre-school and primary head DY Patil Belgium)

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

DEC

Semester 1: 13 teaching weeks

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

Semester 2: 13 teaching weeks

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Summer Course Internship
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Expertisecentra
Mechelen

LEON organiseert nascholingen en professionaliseringstrajecten voor iedereen die actief is in het onderwijsveld.
Leerkrachten, directies en middenkader kunnen zich bij ons
verdiepen in de nieuwste onderwijskundige, pedagogische
en didactische ontwikkelingen.
Cursisten kiezen uit een waaier aan workshops, lezingen,
studiedagen en meerdaagse opleidingen rond zeer uiteenlopende thema’s: gedrag & sociale vaardigheden, zorg
& onderwijskansen, persoonlijke ontwikkeling & zelfzorg,
coaching & communicatie, pedagogisch & didactisch
handelen, STEM & techniek, taal & anderstaligheid,
management & beleid en muzische vorming. Daarnaast
kunnen scholen een beroep doen op ons voor teamgerichte nascholingen en trajecten op maat.
Onze lesgevers zijn deskundigen met zelf heel wat ervaring
in de onderwijspraktijk. Bij LEON een nascholing volgen
betekent dan ook buiten stappen met heel wat inspiratie
en ideeën om zelf mee aan de slag te gaan.
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Geel, Turnhout, Vorselaar

Donche is het vormingscentrum van Thomas More voor
onderwijsprofessionals in de Kempense regio. Het houdt de
vinger aan de pols van vernieuwingen in het onderwijs.
Onze superdiverse samenleving stelt voortdurend nieuwe
uitdagingen aan het onderwijs en al wie erbij betrokken is.
Leraren stellen zich dan ook elke dag opnieuw de vraag:
‘Hoe kan ik dit kind met deze leer- en ontwikkelingsmogelijkheden begeleiden op zijn weg in de wereld?’
Wil jij het verschil blijven maken in meesterschap? Ben je
op zoek naar (nieuwe) methoden, inzichten, strategieën
en materialen om de ‘eigen leer-kracht’ (Carol Dweck) van
kleuters/leerlingen te doen werken? Bij Donche vind je
sterke en innovatieve nascholingen die nauw aansluiten bij
de specifieke noden in alle onderwijsvormen.

Want leren stopt nooit. Leren doe je een leven lang!

Bovendien biedt Donche scholen ook teamgerichte
vormingen, coachingstrainingen en trajecten op maat. Je
ontdekt er alles over op www.thomasmore.be/donche.
Onze lesgevers zijn onderwijsexperts met heel wat praktijk
ervaring. Hun inzet en gedrevenheid staan garant voor
kwaliteit.

DOELGROEP

DOELGROEP

Iedereen die in het onderwijs werkzaam is (alle niveaus) of
die actief betrokken is bij het schoolbeleid. Ook medewerkers van CLB’s, kinderdagverblijven en centra voor
naschoolse kinderopvang zijn welkom.

Iedereen die werkt in het onderwijs of er actief bij betrokken
is: opvoeders, therapeuten, CLB-medewerkers, m
 edewerkers
van kinderdagverblijven en centra voor naschoolse kinder
opvang …

Meer weten?
Surf naar www.thomasmore.be/leon.

Meer weten?
Surf naar www.thomasmore.be/donche.

Contact
Ilse Van Heddegem & Leen Hoste
+ 32 (0)15 36 92 79
leon@thomasmore.be

Contact: Ann Verheyen & Katrine Patteet
+ 32 (0)14 50 81 69 of + 32 (0)14 50 81 70
donche@thomasmore.be

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel

Campus Turnhout
Campus Blairon 800
2300 Turnhout

Campus Vorselaar
Lepelstraat 2
2290 Vorselaar
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Levenslang leren

Life & Sciences
Bachelors | Flexibele trajecten
Biomedische Laboratoriumtechnologie___________________________________________
Voedings- en Dieetkunde_______________________________________________________

70
72
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 Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

Bachelor - verkort traject
Biomedische Laboratoriumtechnologie
Geel

EXTRA BACHELORDIPLOMA
IN 1 JAAR
Heb je al een bachelordiploma
Biomedische Laboratoriumtechnologie met
afstudeerrichting Farmaceutische & Biologische
Laboratoriumtechnologie of Medische
Laboratoriumtechnologie op zak, maar kriebelt
het om in één jaar tijd het diploma van de
andere afstudeerrichting te behalen? Dan krijg
je bij ons meteen de kans om je te specialiseren
in het medisch of het farmaceutisch en
biologisch domein. Hierdoor kan je in alle
biomedische disciplines aan de slag.
DOELGROEP
•

Bachelors in de Biomedische Laboratoriumtechnologie

PROFESSIONELE BONUS
•

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

Iedereen start in september en volgt 1 volledig academiejaar. Tijdens het eerste semester volg je lessen en neem je
deel aan labo’s. In januari is er een examenperiode.
Voor de afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie (MLt) bestaat het tweede semester enkel uit stage en
labo medische microbiologie.
Voor de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische
Laboratoriumtechnologie (FBLt) bestaat het tweede
semester uit stage en 2 opleidingsonderdelen. Je legt
enkel over deze 2 OPO’s examen af in juni.
Indien van toepassing: derde examenperiode in augustus-september.

•

•

Met het diploma van de afstudeerrichting MLt krijg
je een erkenning om in diagnostische laboratoria van
ziekenhuizen en privé-laboratoria aan de slag te gaan.
Met een credit voor het keuzevak Proefdierkunde in
de afstudeerrichting FBLt verkrijg je het getuigschriftProefdierkunde voor biotechnici Categorie B.
Het is ook mogelijk om mits een bijkomende
apotheekstage van 300 uren de erkenning Farmaceutisch Technisch Assistent te verkrijgen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-blt-vt

Contact
Ann Huygens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 03 96
ann.huygens@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

PROGRAMMA VERKORT TRAJECT
VAN FBLT NAAR MLT

@WORK

SEM

VRIJSTELLINGSPAKKET 138 SP
Hematologie 2
Immuunhematologie
Klinische chemie
Clinical training klinische chemie
Medische microbiologie
Labo medische microbiologie
Klinische stage MLT
TOTAAL

VAN MLT NAAR FBLT

•
•
•

SEM

21

5
16
21

1

2

•

•

400 uren stage voor MLt (klinische chemie,
hematologie, microbiologie, cyto(histo)logie/
pathologische anatomie, humane genetica,
menselijk lichaamsmateriaal, functionele
testen) op voorwaarde dat reeds 200 uren
stage hebben plaatsgevonden binnen een
wetenschappelijke onderzoekscontext, gericht
op het bevoegdheidsdomein van MLT.
600 uren stage voor FBLt (biomedisch
onderzoek).

4
5
5
4
3
4
22

Proefdierkunde
Forensische biologie
Colloïdchemie & nanotechnologie
Duurzame chemie

TOTAAL

2

4
4
5
4
4

VRIJSTELLINGSPAKKET 130 SP
Farmacologie en Farmacognosie
Galenica en farmaceutische wetgeving & tarificatie
Labo farmaceutische technologie
DNA-technologie 2
Werkveldverdieping
Farmacologie en Toxicologie
Stage FBLT
Keuzepakket 3 SP, kies uit:
•

1

3

21

29
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 Bachelor Voedings- en Dieetkunde
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Bachelor - verkort traject
Voedings- en Dieetkunde
Geel

BEHAAL DE ERKENDE
BEROEPSTITEL VAN DIËTIST!
Heb je al een wetenschappelijk diploma hoger
onderwijs op zak, maar kriebelt het om je
wetenschappelijke kennis te combineren met
een job waarin dienstverlening centraal staat?
Is voeding een van je passies? Zie je het wel
zitten om er ook professioneel mee bezig
te zijn? Dan is Voedings- en Dieetkunde iets
voor jou.
DOELGROEP
Al wie over een diploma hoger onderwijs in een
wetenschappelijke richting beschikt komt in aanmerking
voor studieduurverkorting (1,5 à 2 jaar i.p.v. 3).

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

•

•

•

Voorbeelden:
• Master in de Biowetenschappen Voedingsindustrie;
• Biomedische Wetenschappen;
• Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegings
wetenschappen
• Farmaceutische Wetenschappen
• Bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie.
Met een ander diploma hoger onderwijs (bv. Gezondheidszorg) kom je eventueel in aanmerking voor een light traject
op maat.

•

Je start in september of in februari. Het voorbeeld
traject op keerzijde is een voltijds traject.
Wie de opleiding wil combineren met deeltijds werken
en/of een gezin, kan de opleiding spreiden over meer
semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die
voor jou het beste past.
We roosteren de contacturen voor werkstudenten
zoveel mogelijk in op maandag en op 1-2 avonden in
de week.
Theorievakken kun je zelfstandig studeren.
Opdrachten en oefeningen maak je zelfstandig.
Opleidingsonderdelen waarbij vaardigheden worden
ingeoefend, organiseren we meermaals zodat je kunt
kiezen bij welke groep je aansluit.
Wij geven op vraag feedback en zorgen voor
aangepast cursusmateriaal.
Ook ons digitaal leerplatform biedt extra
ondersteuning.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je bepaalt voor
een groot deel zelf wanneer je studeert, maar reken
alvast op 25 à 30 uur per studiepunt.

@WORK
Om de beroepstitel van diëtist te verkrijgen dien je
600 uur stage te lopen.
Kennismaking met het werkveld gebeurt ook via
projecten en practice enterprise.

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

Contact
Marleen Van Loo
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 80 22 27
marleen.vanloo@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

VOORBEELDPROGRAMMA

SP

4

SEMESTERS

VAARDIGHEIDSONDERWIJS
WETENSCHAPPELIJK HANDELEN

4
4
4

1
1
2
1-2-4
3
2
3

3
4
5
5
3
5
8
5
3
3

1
1
2
2
1
3
2
2
3
3

Gezondheidseducatie en project

6
4
3
3

1
3
3
3

CATERING EN MANAGEMENT

6

3

Deontologie en kwaliteitszorg

3
3

3
3

Stage

6
1
23

2
2
3 en 4

Integrale eindopdracht

10

4

Anatomie en fysiologie*
Cel- en microbiologie*
Labovaardigheden*

4
5
4

Chemie, fysische processen in voeding en voedingswarenanalyse*
Microbiologie 2 *
Pathologie *
Wetgeving, voedselproductie, toxicologie en farmacologie*

VOEDINGS- EN DIEETADVIES
Voeding in de maatschappij-epidemiologie
Voedingsmiddelenleer
Voedingsleer*
Workshops gezonde voeding
Kookworkshops
Voeding voor doelgroepen
Dieetleer 1 en dieetleer van het kind
Workshops dieetleer en
Dieetleer 2
Casuïstiek

COACHING EN GEDRAGSVERANDERING
Algemene psychologie en gezondheidspsychologie *
Beroepsgerichte communcatie
Religie, zingeving en levensbeschouwing*

Ondernemerschap

WERKVELDVOORBEREIDING
Practice enterprise 1 en 2
Werkveldinitiatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VERDIEPING
Verdiepingstraject: klinische diëtetiek/preventie/sport:
Keuzevak 1

2

9
3

3
3

*

(deel)vrijstelling afhankelijk van diploma

Wijzigingen in functie van curriculumhervorming en
specifieke diploma’s zijn mogelijk. Raadpleeg voor het
definitief programma onze programmagids.
Wij stellen samen met jou een individueel studieprogramma
op in functie van ons lessenrooster, je vrijstellingen en je
werkrooster. Bij aanvang krijg je ook algemene info over
flexibele trajecten.
Meer info nodig? Raadpleeg onze opleidingsbrochure en
onze website.
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 Bachelor Communicatiemanagement

Bachelor - verkort traject
Communicatiemanagement
Mechelen

EEN EXTRA BACHELORDIPLOMA
IN 1 JAAR
Met een masterdiploma of een bachelordiploma
Marketing, Media of Journalistiek kun je in één
jaar tijd een Bachelor Communicatiemanagement
behalen. Je krijgt meteen de kans om je te
specialiseren in een van de vijf keuzetrajecten:
•
•
•
•
•

Digital Media Manager,
Woordvoerder,
Public Relations,
Event, concept & organisatie,
Branding & Advertising.

Via een combinatie van expert classes, business games,
bedrijfsopdrachten in SCRUM-teams én stage, ontwikkel je
een unieke communicatie- en jobfocus.
STEVIGE PRAKTIJKERVARING

DOELGROEP
Je hebt al een diploma en bent gebeten door communicatie. Je hebt zin om een jaar verder te studeren en je
troeven op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit diploma
richt zich vooral op:
• masters met een basiskennis in marketing (maar dat is
geen absolute vereiste): TEW, Handelswetenschappen
(Marketing), Communicatiewetenschappen, Bedrijfscommunicatie, Toegepaste Communicatie, ...
• professionele bachelors Marketing, Media of
Journalistiek die zich willen specialiseren in een
communicatiediscipline.
Heb je een ander diploma? Neem dan contact met
ons op en dan kijken we samen op welke manier een
verkort traject mogelijk is.
Uurrooster: 24 lesweken, verspreid over 1 academiejaar.
PROFESSIONELE BONUS
•
•

De klemtoon ligt op praktijk. Je krijgt uitsluitend les, training
en workshops van professionals uit het werkveld, stuk voor
stuk autoriteiten in hun domein.
•

Expertise in een communicatievak.
De combinatie van je bachelor- of masterdiploma met
een duidelijke specialisatie als digital media manager,
woordvoerder, public relations, advertising of event &
experience.
Kennismaking met een ruim netwerk van werkgevers
in communicatie en media.

Het wordt een jaar waarin je creatieve én doeltreffende
communicatiestrategieën ontwikkelt, uitvoert en evalueert in
heterogene teams.

@WORK

In het tweede semester volg je een (internationale) stage in je
specialisatie.

Communicatiepitch voor een groot bedrijf, merk of
organisatie met coaching van docenten en professionals
uit het werkveld, en 4 maanden stage.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-com-vt.

Contact
Ann Van Damme
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 68 87 00
ann.vandamme@thomasmore.be
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Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

Op basis van jouw diploma

AFSTUDEERTRAJECT PR/WOORDVOERDER
Verplicht vak

Journalistiek of Media en Entertainment Business
Bedrijfsmanagement/Marketing
Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie

Voor alle diploma’s

Op basis van jouw diploma

Voor alle diploma’s

Voor alle diploma’s

Totaal:

SP
3
3
3
4
3
12
9
6
9
21
67

PR & overheidscommunicatie
Vormgeving, Print & Web 2
Vormgeving, Print & Web 2
Online communicatie
Touchpoint planning
Expert Skills DMM
Expert Classes DMM
Pitch DMM
Stage DMM (SEM 2)

AFSTUDEERTRAJECT EVENT & EXPERIENCE
Verplicht vak

Journalistiek of Media en Entertainment Business
Bedrijfsmanagement/Marketing
Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie

Voor alle diploma’s

Totaal:

SP
4
4
4
3
3
9
9
9
30
67

PR & Overheidscommunicatie
Vormgeving, Print & Web 2
Vormgeving, Print & Web 2
Branding
Touchpoint planning
Expert Skills Branding & Advertising
Expert Classes Branding & Advertising
TaalkeuPitch Branding & Advertising
Stage Branding & Advertising (SEM 2)

AFSTUDEERTRAJECT DIGITAL MEDIA MANAGER
Verplicht vak

Journalistiek of Media en Entertainment Business
Bedrijfsmanagement/Marketing
Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie

Op basis van jouw diploma

Totaal:

SP
4
4
4
3
3
9
9
9
30
67

Branding
Vormgeving, Print & Web 2
Vormgeving, Print & Web 2
PR & overheidscommunicatie
Touchpoint planning
Expert Skills PR/Woordvoerder
Expert Classes PR/Woordvoerder
Taalkeuze : Frans of Engels
Pitch PR/Woordvoerder
Stage PR/Woordvoerder (semester 2)

AFSTUDEERTRAJECT BRANDING & ADVERTISING
Verplicht vak

Journalistiek of Media en Entertainment Business
Bedrijfsmanagement/Marketing
Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie

Op basis van jouw diploma

Totaal:

SP
3
3
3
4
3
6
9
3
9
30
67

Branding
Vormgeving, Print & Web 2
Vormgeving, Print & Web 2
PR & overheidscommunicatie
Touchpoint planning
Expert Skills Event & Experience
Expert Classes Event & Experience
Event Live Lab (SEM 2)
Pitch Event & Experience
Stage Event & Experience (SEM 2)

Heb je een ander bachelor- of masterdiploma (Toerisme en Recreatiemanagement, Grafische
en Digitale Media, Sociaal Werk, Officemanagement … )? Neem dan contact op met onze
studietrajectbegeleider via lieven.vanhoe@thomasmore.be. Dan bekijken we graag samen welke
mogelijkheden er voor jou zijn voor een verkort traject.

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Heb je een bachelor- of masterdiploma Journalistiek, Bedrijfsmanagement/Marketing, Media en
Entertainment Business, Communicatiewetenschappen of Bedrijfscommunicatie? Dan volg je een verkort
traject van 67 studiepunten op 2 semesters (waarvan één semester stage).
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Bachelor Informatiemanagement en Multimedia - keuzetraject Interactive Multimedia Design

Bachelor - verkort traject
Interactive Multimedia Design
Mechelen

Droom je van een creatieve of technische job in
de digitale wereld? Heb je al een diploma hoger
onderwijs in informatica of grafisch design? Volg
dan ons verkort traject Interactive Multimedia
Design en maak je op voor een steile carrière.
Afhankelijk van je vooropleiding en interesse kun je kiezen uit
twee specialisatietrajecten:
- ‘interface design-development’
		 Focus op de interactie tussen gebruikers en digitale
		 producten zoals websites en apps.
- ‘full stack web development’
		 Focus op brede kennis als allround webontwikkelaar,
		 zowel front-end als back-end.
Onze docenten staan klaar om je intensief te coachen.
Individuele uitdagingen in de praktijk en persoonlijke
feedback vormen het hart van de opleiding.
DOELGROEP
•
•

PROFESSIONELE BONUS
Apps en websites domineren ons - en jouw - leven. And
we love it! Het is dan ook geen geheim dat de meeste
van onze studenten al een jobaanbieding krijgen voor ze
afgestudeerd zijn. Als Interactive Multimedia Designer
ben je de brug tussen design en development. Je
bedenkt, ontwerpt en bouwt digitale producten, altijd
met hetzelfde doel voor ogen: een gebruiksvriendelijke
en betrouwbare online tool bouwen.
@WORK
Al tijdens je opleiding werk je aan concrete opdrachten
in samenwerking met bedrijven die hip, hot and happening zijn. Nog een versnelling hoger schakelen? Dan kan
je ook een vrijwillige stage volgen. Ons netwerk is groot!
CURRICULUMTABEL(LEN)
Op dit moment optimaliseren we het overzicht van vakken
voor het verkort traject van 60 studiepunten. Check vanaf
maart 2020 onze website.

Bachelor of master in de informatica of het grafisch design
Heb je een ander diploma hoger onderwijs? Dan bekijken
we graag met jou hoe jouw individueel verkort traject eruit
kan zien.

UURROOSTER
Je volgt gemiddeld 1 jaar voltijds les. Wil je werken en studeren combineren? Dan kan je het traject spreiden over 2 jaar.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-imd-vt.

Contact
Geert Duhoux
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 68 89 77
geert.duhoux@thomasmore.be
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Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

 Bachelor Journalistiek

Bachelor - verkort traject
Journalistiek
Mechelen

Je hebt al een diploma op zak en droomt ervan aan
de slag te gaan als journalist. Je hebt zin om verder
te studeren, maar wel in een praktijkgeoriënteerde
omgeving om zo je kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten. Met een masterdiploma binnen het
domein van Sociale Wetenschappen of Letteren,
of een bachelordiploma Communicatie of Media
en Entertainment Business kun je in een verkort
traject van één jaar je professionele bachelor
Journalistiek behalen.

PROGRAMMA
JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN
Mediaproject
Basismodule mediavaardigheden
Concept en research
Optie Video
Redactie Video
Regie, camera en montage
Optie Audio
Redactie Audio
Studio en montage

Je leert researchen en journalistieke teksten schrijven en
je bekwaamt je in storytelling en technische vaardigheden
eigen aan het medium van jouw keuze. Je proeft ook van de
basisvaardigheden voor andere media in een online context
en kiest specifieke media skills waarin je je wil verdiepen.
In het eerste semester pas je dat alles toe in een mediaproject, waarbij je zowel nieuws brengt als duiding en achtergrond. Je publiceert voor een reëel publiek op onze eigen
crossmediale website 21bis.be, met live radio- en
videokanaal, én op de daaraan gelinkte socialmediakanalen.
Je maakt dus aangepaste content voor verschillende
platformen en maakt daarvoor gebruik van professionele
infrastructuur en materiaal.
We werken voor projecten samen met uiteenlopende redacties en uiteraard loop je ook een journalistieke stage bij een
mediabedrijf.

3
3
3
3

Optie Tekst en Beeld
RedactieTekst

FOCUS OP DE PRAKTIJK

6
3
3

Beeld

3
3

KEUZEMODULEVAKKEN (Kies telkens 2 topics)
Themajournalistiek: Sport, Cultuur, Politiek, Lifestyle,
Samenleving …

3

Expert media skills: transmedia storytelling, smartphone video, podcasts ...

3

KEUZEVAKKEN (Kies 2 vakken)
Extern project
Internationaal project
Media & Diversity
Engels
Frans
Nieuwsberichtgeving
Fotografie
Audiovisuele taal

3
3
3
3
3
3
3
3

...

STAGE EN BACHELORPROEF
Stage
Bachelorproef

15
15

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-jou-vt.

Contact
Iris De Roover
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 91 83
iris.deroover@thomasmore.be

Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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 Bachelor International Communication and Media

Bachelor - Short Programme
International Communication and Media
Mechelen, Belgium

ONE YEAR
INTERNATIONAL PROGRAMME
PREPARE YOURSELF FOR A LIFE FULL OF
INTERNATIONAL ADVENTURE
An extra bachelor diploma in one year
Do you already have a Bachelor’s or a Master degree in the
field of Media and Communication? If so, you’re eligible for
the abridged programme in International Communication and
Media.
Do you have another diploma? No problem, contact our study
counseller for more information: lieven.vanhoe@thomasmore.be
Solid practical experience
In this programme you will learn to navigate the field of
international communication and media with confidence. You
will study topics such as Intercultural Communication, Digital
Media, Citymarketing, among others. The emphasis is on
practice. You will only receive lessons and workshops from
professionals in the field. In the practice project International
Pitch you work for an international client and prepare with
your team for the best communication pitch ever.
Mechelen is a media hotspot
Belgium has been an international centre of political, cultural,
and economic life for centuries. Our campus in Mechelen
is a media hotspot and the best place to kick-start your
international career in communication and media.

INTERNATIONAL INTERNSHIP
Give your future every chance. During the second
semester, you will do an internship abroad of 15
weeks. Worldwide. Advertising, PR, digital or
event... You choose your own organization.

INTERNATIONAL ADVANTAGE
International Communication and Media gives you
the advantage of studying in an international environment. This English programme is full of international and intercultural experiences.

MAKE FRIENDS AROUND THE WORLD
You will be studying with people from all over the
world, giving you the opportunity to build an international network. For the rest of your life, you will
be visiting friends in every corner of the globe.

START WORKING:
•
•
•
•
•
•
•
•

Want to know more?
Check thomasmore.be/en/eba-icm.
fb.com/ICM.ThomasMoreBE
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearemediacommunication
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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… at an international communication agency
… at a multinational
… at a worldwide non-profit organisation
… at a PR agency
… at an international institution
… in advertising
… in international politics
… in a cultural industry with a global perspective

Contact
Ann Van Damme
Programme Manager
+ 32 (0)492 15 57 51
ann.vandamme@thomasmore.be
Lieven Van Hoe
Study Counseller
+ 32 (0)15 369 150
Lieven.vanhoe@thomasmore.be

1
YE

PROGRAMME

LI
G
EN
SH

3
3

PR
M
RA
G
O
M
E

STRATEGY & PLANNING
Expert Classes Communication & Entrepreneurship
Expert Classes The future of Communication Technology
CONCEPT & CREATION
Graphic Design Print & Web
Expert Skills Graphic Design
Expert Skills Media
BUSINESS & SOCIETY
International Media
Digital Media Management
Test Bench New Technology
COMMUNICATION SKILLS
Expert Skills: Writing & Presentation
LABS
International Pitch
ELECTIVES
Elective (choose 1 course of 3 ECTS)

R
A

ECTS

3
3
3

BE PART OF AN INTERNATIONAL
CLASS. LEARN THE THEORIES
AND CREATIVE SKILLS NEEDED
FOR A GLOBAL CAREER.

3
3
3
3
6
3

PACKAGE INTERNATIONAL PROFILING
Survival Dutch
French 5
English 5
Spanish 5
Introduction on the Regional Focus Europe
Introduction on the Regional Focus North America
PACKAGE PERSONAL PROFILING
Media and diversity
Ethical managerial problem-solving
Regional and Citymarketing
Intercultural Communication
@ WORK
FRANCE
Dimitri: “I felt more
at home in the French
mountains than ever before.
What an exchange!”

30
66

International Internship
TOTAL
(*) This is the programme of the academic year 2019-2020.
The content of this programme is subject to change.

LONDON
Thomas: “To get in touch
with the best advertising agencies,
London is the place to be.”

THAILAND
Didier:
“Yesterday it was where
I took my internship,
today it’s my home.”

NEW YORK
Lien: “The Big Apple turned
me into a cosmopolitan.”

BOLIVIA
Hamza: “My internship in Bolivia helped
me find the job of my dreams!”

CAPE TOWN
Stefanie: “An intense
experience that gave my life direction.”

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

Semester 1: 13 teaching weeks

DEC

JAN

FEB

NEW-ZEALAND
Leni: “As an
event manager,
organising surf
competitions taught
me about tackling
major challenges.”

MARCH

APR

Free week

MAY

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2: 13 teaching weeks
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 Bachelor International Journalism

Bachelor - short programme
International Journalism
Mechelen, Belgium

BROADEN YOUR HORIZON

FOCUS ON PRACTICE

Do you want to spend an extra year studying
journalism in an international context?
Do you already have a Bachelor’s or
Master’s degree in the field of media and
communication? If so, you’re eligible for
the abridged bachelor’s programme in
International Journalism.

You’ll work with students of different nationalities
in a newsroom environment. You’ll write articles
and make video stories on international issues, but
also on Belgian topics that are interesting for an
international audience. All stories are published
on the English section of our 21bis.be platform.
You’ll also take part in projects for international
journalism organisations. This will give you plenty of
opportunities to develop your international network.

In this one year programme you deepen your media and
communication skills, focused on journalism. You will produce
articles, long reads and short video stories on a regular basis
and you’re welcome to take part in our live radio and TV
shows. You will improve your editorial skills and learn more
about in depth research and international reporting.
We are a member of the European Journalism Training
Association (EJTA), a network of journalism training
institutions across Europe. This membership guarantees the
quality of our journalism programme and offers the perfect
channel to keep up with international trends in journalism and
journalism education.

YOUR FUTURE: WORKING AROUND THE GLOBE
Journalist at a newspaper or news website
• Editor at an online or print magazine
• Reporter for TV or radio
• Researcher for a current affairs programme
•

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

Thomas More University of Applied Sciences
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen - Belgium
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GO INTERNATIONAL
Your internship in the second semester will take
place in an international environment. You can
choose between interesting opportunities at
international media companies in Brussels, or to
go further afield and do your internship in other
countries, not only in Europe, but also in North- or
South-America, Asia or Africa.

100% IN ENGLISH
You’ll be taught and coached by Belgian and
foreign professionals. You’ll be part of an international class. So you’ll experience the true meaning
of ‘interculturality’ every day. No course book or
syllabus can top that!

Contact
General information: international.support@thomasmore.be
Admissions: admissions@thomasmore.be
Programme Information
Programme Manager
Iris De Roover
+ 32 (0)15 36 91 83 (GMT+1)
iris.deroover@thomasmore.be

1
YE

2

SH

3
6
3
3
3
3

PR
M
RA
G
O
M
E

(Europe, North America, Africa, Asia or the Middle East)

1

LI
G
EN

SEMESTER

COMPULSARY COURSES
Basic Media Techniques: Photo, Video & Audio
Media Project
International Reporting
International Journalism Topics
English Writing and Editorial Skills
Research
Multimedia Skills: Transmedia Storytelling, Smartphone
Photo & Video
Internship at Media Company
Final Work
OPTIONAL COURSES (CHOOSE 2)
Basic Skills: Graphic Design
Expert Skills: Graphic Design
Video
Media & Diversity
International Project
Regional focus

R
A

PROGRAMME* (incl. credits)

3
15
15
3
3
3
3
3
3

*Abridged programme for students who already have a Bachelor’s or Master’s degree.

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

DEC

Semester 1: 13 teaching weeks

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2: 13 teaching weeks
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 Bachelor International Media and Entertainment Business

Bachelor - short programme
International Media and Entertainment Business
Mechelen, Belgium

THE HOLY GRAIL FOR
MEDIA ENTREPRENEURS
It’s hardly a secret. Everybody knows The Voice
– a TV show like no other – is a worldwide
success. You would like to unravel why it is
ticking all the boxes? You are eager to create
content for tomorrow’s media? You are willing
to find out which business models work and
which ones don’t? And you want to earn an
extra bachelor’s degree while doing so? Our
abridged, one year bachelor programme in
International Media and Entertainment Business
– IMEB in short – might just be your holy grail.
We challenge you to turn your ideas into real media products.
You are granted full access to our Pro Media Lab, our green
key and our recording and editing tools. In our incubator The
Start-Up Factory, you meet up with your team members to
construct your very own start-up. The outcome will be a viable
media and entertainment product. You are surrounded with
lecturers, experts and entrepreneurs who have a background
in the media industry. IMEB has been developed in conjunction
with that industry, which has resulted in an innovative course
that is tuned to the ongoing developments.
You already have a bachelor’s or master’s degree in Social or
Economical Sciences, Journalism or Communication. Depending on your background, we advise you to take the Media or
Business Track. One way or the other, you will gain insights,
discover new perspectives and build expert skills. It’s a whole
new world. Why don’t you come and join us?

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

Thomas More University of Applied Sciences
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen - Belgium
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MADE-TO-MEASURE
Can I? Yes, you can! This programme is made-tomeasure. You can choose between a Business Track
and a Media Track, depending on your background.
You are encouraged to build your own programme
and opt for electives that inspire you. Are you an
entrepeneur on sneakers who knows how to market
a product? Or do you consider yourself to be a
joyous bundle of creativity who wants to work on
the newest app or the coolest television show?
IMEB truly offers the best of both worlds to you.

MAGNIFICENT MEDIA WIZARD
The worldwide web is your playground. Long live
Instagram and YouTube! You are aware of the do’s
and don’ts of the digital revolution and are always
looking for interactive ways to get your message
across. As an online storyteller, you juggle with video,
image and text. In IMEB, you grow into a magnificent
media wizard who can deploy new means of communication at lightning speed. The pioneer in you
indicates the digital direction that media companies
must take today and tomorrow.

YOUR FUTURE
• Digital creative
• Social media expert
• Allround marketeer
• Media business
developer

•
•
•
•

Mixed media designer
Community manager
Content creator
Growth hacker

Contact
General information: john.arnold@thomasmore.be
Admissions: admissions@thomasmore.be
Programme Information
Programme Manager
Pascale Aerts
+ 32 (0)15 36 92 02 (GMT+1)
pascale.aerts@thomasmore.be

1
YE
R
A
LI
G
EN
SH
PR
M
RA
G
O

MEDIA & ENTERTAINMENT

12

3

Project & Innovation Management

3

Media Formatting
Creative Concepting & Storytelling
Persuasive Writing Skills

3

PROGRAMME (incl. credits)

1

2

MEDIA & ENTERTAINMENT

12

3

Project & Innovation Management

3

3

Media Formatting

3

3

Creative Concepting & Storytelling

3

Persuasive Writing Skills

3

International Media Landscape

3

BUSINESS

9

Essentials for Creative Business

3

Crowdsourcing

3

Growth Hacking & Sales

3

6

Business Modeling

6

MEDIA

3

Advanced Video

3

ELECTIVES (choose 2 per semester)

6

Media Technology

TRACK MEDIA DESIGN

TRACK BUSINESS DESIGN

2

6
3

Digital Tools

3

Video

3

Photography

3

SEMESTER

International Media Landscape

3

BUSINESS

6

Business Modelling

6

MEDIA

9

Digital Tools

3

Video

3

Photography

3

3

Advanced Video

3

ELECTIVES (choose 2 per semester)

6

6

Media Technology

3

Essentials for Creative Business

3

Crowdsourcing

3

Growth Hacking and Sales

3

Public Speaking

3

Public Speaking

3

Interactive NYC Media Experience

3

Interactive NYC Media Experience

3

3

Interactive Chinese Business Experience

Interactive Chinese Business Experience
LABS

6

Media & Entertainment Lab

6

24

E

1

SEMESTER

M

PROGRAMME (incl. credits)

3

LABS

6

Media & Entertainment Lab

6

24

Start-Up Studio

15

Start-Up Studio

15

IMEB Internship

9

IMEB Internship

9

You get insider tips from media experts.
We are IMEB: creative, innovative
and always eager.
Lights, camera & action in the
green key on our media campus.
Chill and relax at our new place
next to the river Dijle.

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

DEC

Semester 1: 13 teaching weeks

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2: 13 teaching weeks
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Banaba
Toegepaste Audiovisuele Communicatie (BATAC)
Mechelen

De Bachelor-na-bachelor Toegepaste
Audiovisuele Communicatie (BATAC) geeft je
een allround initiatie in het televisiewerk. Je
doorloopt alle stappen in een audiovisuele
productie: concept, scenario, productie, draaien
en montage. Je doet dit onder begeleiding
van professionals: de BATAC-docenten zijn
autoriteiten in hun vakgebied én actief in de
sector. Je werkt met de nieuwste apparatuur.
Je maakt deel uit van een zorgvuldig geselecteerde groep
van 25 studenten, een mix van bachelors en masters. Dit
zorgt voor een kruisbestuiving van ideeën en visies. Als je de
opleiding voltooit, kun je meteen aan de slag.
95 % van onze studenten vindt binnen de drie maanden werk
in de sector! Er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar. Tijdig
inschrijven is de boodschap.
DOELGROEP
Bachelors of masters die professionele tv willen leren maken.
UURROOSTER
1 academiejaar, dagonderwijs van maandag tot vrijdag.
PROFESSIONELE BONUS
De opleiding levert een volwaardig bachelordiploma op.

@WORK
Als je wordt geselecteerd, beleef je een intensief jaar
vol theorie, praktijk en stage(s). Als student krijg je een
rol binnen www.bearonthebeach.be, het productiehuis
van Batac, en maak je professionele producten voor
diverse externe opdrachtgevers en bedrijven.
Een uitgebreide beschrijving van de opleidingsonder
delen vind je op www.thomasmore.be/bnb-batac.
PROGRAMMA
Scenario
Redactie en research
Regie
Televisieproductie
Realisatie
Video- en audioproductietechnieken
Workshops
Montage
Stage
Bachelorproef

AANMELDING
We selecteren op basis van een motivatiegesprek
waarin we peilen naar jouw teamgerichtheid, studieprofiel, enthousiasme, motivatie, persoonlijkheid
en toekomstplannen. Inschrijven voor dat gesprek
doe je door je cv en motivatiebrief te mailen naar
tom.rumes@thomasmore.be. De geprekken vinden
plaats eind juni. Je zet je kandidatuur kracht bij
door sowieso langs te komen op de infodag.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar thomasmore.be/bnb-batac.

Contact
Tom Rumes
Opleidingsmanager
tom.rumes@thomasmore.be
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Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/deham

Postgraduaat
Belgian Advertising School (BAS)
Antwerpen

Ben je afgestudeerd én heb je ambitie om de
toekomst van de reclamesector mee te bepalen?
Als project manager, vormgever, strateeg,
copywriter of ander wild-om-zich-heen-slaand
talent? Dan is The Belgian Advertising School, het
postgraduaat van Thomas More, iets voor jou.
BAS legt de focus op reclame, nieuwe media, technologie en
trends, en stoomt een selecte groep van 25 afgestudeerde
bachelors en masters klaar voor een topjob in de ‘creatieve’
communicatiesector.
Op een unieke manier: het kruim van de Belgische reclame
wereld geeft les, en neemt je een jaar lang mee in de realiteit
van topbureaus.

PROFESSIONELE BONUS
Getuigschrift Postgraduaat Belgian Advertising School:
toegangsticket tot grote reclamebureaus, waar docenten én oud-studenten nu de dienst uitmaken.
@WORK
Vijf maanden stage bij bedrijven als Wunderman
Thompson, TBWA, Kunstmaan, Boondoggle … met
directe coaching van toppers uit het werkveld.

KNOWLEDGE LABS
1. The industry
2. The brand
3. The consumer
4. The strategy

Alle info én inschrijven voor de preselecties via
www.belgianadschool.be. Let op, plaatsen zijn gegeerd.

5. The story

DOELGROEP

7. The future

Voor bachelors en masters met veel ambitie om het te maken
in de reclamesector. Voorkennis is geen noodzaak. Potentieel,
durf én goesting wel.

6. Making it happen
8. Stage
9. International bootcamp
10.Eindproject

UURROOSTER
8 lesweken (van maandag tot vrijdag) vanaf eind september,
gevolgd door 5 maanden stage bij een topbureau, een
internationaal bootcamp én een eigen pop-up agency.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar thomasmore.be.pg-bas.

Contact
Ann Van Damme
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 68 87 00
ann.vandamme@thomasmore.be

Campus National
Kronenburgstraat 62 - 2000 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/national
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Postgraduaat
Internationale Researchjournalistiek
Mechelen

Als onderzoeksjournalist kom je er niet
meer zonder een minimum aan digitale
kennis, een internationale blik en een dosis
ondernemerschap. Volg het postgraduaat
Internationale Researchjournalistiek en word een
ondernemende journalist die in de media van
morgen zijn mannetje kan staan.

UURROOSTER
1 academiejaar (2 semesters), vaste lesdagen:
dinsdag- en donderdagavond.
PROFESSIONELE BONUS
Getuigschrift Postgraduaat Internationale Research
journalistiek.
@WORK

De opleiding richt zich op het zelf creëren van kwaliteitsvolle
content en op technieken om die te verkopen aan verschillende media. Tijdens gastcolleges van jonge freelancers en
ervaren experts leer je hoe je een onderzoek opzet en van
a tot z uitwerkt in een crossborder context.
Daarbij maak je gebruik van innovatieve onderzoeks
methoden, zoek je bronnen en getuigen via sociale netwerken, zoek en ontdek je een schat aan online data, boor je via
de Wet op Openbaarheid van Bestuur tot dan toe ongekende
documenten aan. Een rijkdom aan nieuwe info dient zich zo
aan.
Dit postgraduaat is een initiatief van Thomas More en
Journalismfund.eu. Jaarlijks worden slechts 25 studenten
toegelaten. Snel inschrijven is dus de boodschap.

De docenten zijn Nederlandse en Vlaamse professionals
en beroepsjournalisten met een bewezen onderzoeks
traject of internationale ervaring. Enkele namen:
Gie Goris (MO*), Jens Franssen (VRT), Henk van Ess
(onderzoeksjournalist- zoekmachinedeskundige), Maxie
Eckert (De Standaard), Kristof Clerix (Knack), Maarten
Lambrechts (data- en multimediaspecialist).
MODULES
Researchjournalistiek
Internationale berichtgeving
Portfolio

AANMELDING

DOELGROEP

Kandidaten sturen hun motivatie en cv naar
Kristof Polfliet van Journalismfund.eu.
+ 32 (0)2 705 59 19
kristof.polfliet@journalismfund.eu

Bachelors Journalistiek en masters.

Pas na goedkeuring kun je inschrijven.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.researchjournalistiek.eu.

Contact
Iris De Roover
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 36 91 83
iris.deroover@thomasmore.be
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Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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Postgraduate
Content Strategy and Customer Experience
Mechelen, Belgium

BECOME AN EXPERT IN STRATEGIC THINKING
Do you want to take the development of content
strategies to the next level? This research-led and
customer-centred postgraduate programme uses
the principle of design-based education and is
organised around the three phases that represent
the development cycle of content strategy.

@WORK
•

•

Focussing on customer research and strategic thinking,
content ideation and data-driven validation of customer
experience, this one semester hands-on programme prepares
you to become an innovative content strategist.

We tailor our education to the demands of the
professional field, so that you can put everything
you learn into practice.
Using the principle of design-based education, you
work on real-life projects for real clients, developing relevant, personalised solutions for them,
coached by highly-skilled lecturers, researchers and
experts from the professional field.

PROGRAMME
CONTENT STRATEGY AND
CUSTOMER EXPERIENCE
Strategy
Ideation
Validation

TARGET GROUP
BA’s or MA’s (undergraduate or graduate) in communication, media, marketing or business management.
• Students with a background in a different field can enrol
after an assessment of their motivational letter.
• Professionals who want to discover how to achieve
the strategic goals of their organisation by using a
meaningful content strategy and how to evaluate
customer experience after implementation.

YOUR SCHEDULE

PROFESSIONAL BONUS

ENROLMENT CONDITIONS

•

You will receive a Postgraduate in Content Strategy and
Customer Experience Certificate (27 credits).
• Afterwards you can be employed in positions such as
brand publisher, content strategist, content innovator,
brand manager or marketing strategist.
• Enter the work field in February with extra expertise and skills.
•

Tuition fee: € 2.750

•

•

•

•
•

•

ECTS

27
12
6
9

Daytime classes, with a maximum
of 18 contact hours a week.
19 teaching weeks from the beginning
of September until the end of January.

To ensure high-level, hands-on coaching, the
programme is limited to 20 students.
Minimum language requirements: English CEFR B2.
To apply, contact admissions@thomasmore.be to check if
you meet the standard admission requirements.
Send in your motivational letter to programme coordinator
koen.panis@thomasmore.be before 10 July, 2020.

Want to know more? Check thomasmore.be/en/pgr-csce.
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearecontentstrategy
Contact
Koen Panis
Programme Coordinator
koen.panis@thomasmore.be

Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/deham
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Permanente vorming
& expertise
TRAININGEN

www.memori.be/trainingen

Wanneer je al aan het werk bent, blijven we je graag
opleiden en inspireren over recente ontwikkelingen in de
domeinen van communicatie en media.
We bieden opleidingen, workshops of lezingen op maat
van bedrijven, organisaties en hun medewerkers.
We luisteren naar de vraag een ontwikkelen een training
die zo goed mogelijk voldoet aan de behoeften en
verwachtingen van jou en je team. Alle trainingen zijn
sterk onderbouwd, meteen inzetbaar én interactief. Onze
experts houden de inhoud fris en actueel.

Leg je graag je eigen accenten in een training, zoek je een
ander thema of kies je voluit voor een cursus op maat van jouw
deelnemers? Laat het ons weten: contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek via 015 36 93 00 of memori@thomasmore.be.
We luisteren graag naar hoe je het ziet en ontwikkelen samen
een training die zo goed mogelijk voldoet aan de behoeften
en verwachtingen van jou en je team.
DOELGROEP
Organisaties, bedrijven en medewerkers die zich graag
blijven bijscholen in het communicatie-, marketing- of
mediavak.

LOCATIE EN CONTACT
Mechelen - Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 93 00
memori@thomasmore.be

PERSACADEMIE
www.persacademie.be

De Persacademie biedt een reeks uiterst praktische en
interactieve mediavormingen voor journalisten en redactionele medewerkers. De trainingen worden gegeven
door ervaren experts die autoriteit zijn in hun vakgebied.
Deze academie is een initiatief van Medianetwerk Plus en
WE MEDIA.
DOELGROEP
Redactionele medewerkers, vormgevers, hoofd- of eindredacteurs of managers van periodieke tijdschriften.
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LOCATIE EN CONTACT
Mechelen - Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 93 00
Communicatie en programmatie:
leen.vantolhuysen@thomasmore.be
Inschrijvingen:
diane.rijmenants@thomasmore.be

ACADEMIE VOOR
INTERNE COMMUNICATIE

www.memori.be/academievoorinternecommunicatie.html

De Academie voor Interne Communicatie biedt jou een
inspirerende en praktijkgerichte kijk op alle fundamenten
van interne communicatie vandaag. Interne communicatie is immers in volle evolutie en wordt steeds meer
op haar effectiviteit afgerekend. Deze academie loopt
in samenwerking met VONK, netwerk voor interne
communicatie.

ONDERZOEKS- EN
EXPERTISECENTRUM VAN
MORE MEDIA SCHOOL
www.memori.be

Bij het onderzoeks- en expertisecentrum van de More
Media school spotten we vandaag de vernieuwingen en
oplossingen van morgen in het media- of communicatievak.
We doen dat samen met organisaties en bedrijven. Onze
studenten kunnen zo als eersten kennismaken met nieuwe
trends, inzichten en toepassingen. Dat vinden we belangrijk, want dan worden zij meer futureproof. Waar dat kan,
worden studenten ook actief betrokken in projecten.
Bij alles wat we doen draait het om bruikbare resultaten: we
ontwikkelen concrete inzichten en vertalen die in praktische
toepassingen. Zo willen we bedrijven, hun medewerkers en
opleidingen helpen om te innoveren.

DOELGROEP
Ben je een startende professional in interne communicatie,
zij het uit de profitsector of uit de non-profitsector? Dan
biedt deze academie jou een stevige basistraining doorspekt met actuele en inspirerende praktijkvoorbeelden.

LOCATIE EN CONTACT
Mechelen - Campus De Vest
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 93 00
memori@thomasmore.be

Vragen die ons bezighouden, zijn bijvoorbeeld:
• Hoe kunnen organisaties digitale storytelling inzetten om
hun klanten of medewerkers te engageren?
• Welke nieuwe mediatechnologieën, zoals virtual reality,
zitten in de lift en waar kunnen ze worden ingezet?
• Hoe kunnen we mediabedrijven of onder
nemende
mediaprofessionals helpen om hun businessmodellen te
innoveren?
• Wat zijn de trends in publieke sector communicatie?
We vertalen onze expertise ook naar een aanbod van
advies, trainingen en dienstverlening op maat van bedrijven
en organisaties.
LOCATIE EN CONTACT
Mechelen - Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 93 00
memori@thomasmore.be
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Levenslang leren

People & Health
Bachelors | Flexibele trajecten
Logopedie (Antwerpen)_______________________
Orthopedie (Geel)____________________________
Sociaal Werk (Geel)___________________________
Verpleegkunde voor niet-werkende HBO5en MBO4-verpleegkundigen (Lier)______________
Verpleegkunde voor werkende HBO5- en
MBO4-verpleegkundigen (Lier)_________________
Verpleegkunde in avondonderwijs - HERO (Lier)__
Verpleegkunde voor niet-werkende HBO5en MBO4-verpleegkundigen (Mechelen)_________
Verpleegkunde voor werkende HBO5- en
MBO4-verpleegkundigen (Mechelen)___________
Verpleegkunde voor instromers psychosociale
wetenschappen - IPSO (Mechelen) _____________
Verpleegkunde in avondonderwijs VIA (Mechelen) ______________________________
Verpleegkunde voor niet-werkende HBO5en MBO4-verpleegkundigen (Turnhout)__________
Verpleegkunde voor werkende HBO5en MBO4-verpleegkundigen (Turnhout)__________
Verpleegkunde voor vroedvrouwen (Turnhout)____
Vroedkunde in afstandsonderwijs (Turnhout)______
Vroedkunde voor verpleegkundigen (Turnhout)___
Vroedkunde voor O&G-verpleegkundigen (Turnhout)__

Postgraduaten
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
123

Client-centered Spelcounseling (Antwerpen)__
Diabeteseducator (Lier)_____________________
Forensische Psychodiagnostiek en
Counseling (Antwerpen)____________________
Gedragscounseling (Antwerpen)_____________
Interculturele Hulpverlening (Antwerpen)_____
Leiderschap in Zorg (Turnhout)______________
Meertaligheid (Antwerpen)__________________
Neuropsychologische Diagnostiek en
Counseling (Antwerpen)____________________
Palliatieve Zorg (Lier)_______________________
Preconceptionele Zorg (Turnhout)____________
Psychodiagnostiek (Antwerpen)_____________
Referentiepersoon Palliatieve Zorg (Turnhout)__
Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie
(Mechelen)________________________________
Stem (Antwerpen)_________________________
Systeemcounseling (Antwerpen)_____________
Vloeiendheid (Antwerpen)__________________
Wondzorgconsulent (Turnhout)______________

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Permanente vorming en expertise_________ 148

Banaba’s
Geestelijke Gezondheidszorg (Turnhout)_________
Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
(Lier, Mechelen en Turnhout)___________________
Ouderencoaching (Geel)______________________
Pediatrie en Neonatologie (Lier en Turnhout)_____

124
126
128
130
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Bachelor - werktraject
Logopedie
Antwerpen

Heb je interesse in een zorgberoep en spreekt
de wereld van stem-, spraak-, vloeiendheids-,
taal-, leer- en slikproblemen je aan? Ben je
overtuigd dat je logopedist wil worden en wil je
je studie graag combineren met werk en/of een
gezinsleven?
Dan is het werktraject Logopedie beslist iets voor jou! Via een
aangepast, deeltijds programma met zelfstudie, oefencolleges
en stages verwerf je de nodige competenties om als
professional te starten.
INHOUD
De opleiding bestaat uit vier fasen. Het programma vormt een
interessante combinatie van ondersteunende (mens)wetenschappen en logopedische vakken. Je hebt aandacht voor de
normale en de afwijkende ontwikkeling, voor diagnostiek en
therapie.

VOORWAARDEN
Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor een
professionele bachelor
www.thomasmore.be/inschrijven
PROFESSIONELE BONUS
•

•
•
•

Diploma professionele bachelor,
erkend traject voor werkstudenten
Kmo-portefeuille
Opleidingscheques
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

EXTRA
Volledig vernieuwd curriculum sinds 2018-2019!

De eerste drie fasen bestaan uit zelfstudie en oefencolleges
die steeds op vrijdag doorgaan. Je hoeft dus slechts één dag
per week aanwezig te zijn op de campus. Zo is de combinatie
met werk en/of een gezinsleven haalbaar.
In de vierde fase loop je ook 600 uren stage in verschillende
settings: van einde november tot einde juni. Tijdens deze
periode dien je voltijds beschikbaar te zijn.
Als werkstudent heb je verder een vast aanspreekpunt.
De coördinator van het werktraject begeleidt je vanaf het
intakegesprek tot aan je diploma.

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

Contact
Inge Pincket
Coördinator werktraject
+ 32 (0)3 432 40 40
inge.pincket@thomasmore.be
94

Campus Sanderus
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sintandries

PROGRAMMA

FASE

1

2

3

4

STEM
Diagnostiek

3

Therapie

4

SPRAAK
Diagnostiek

4

Therapie

4

TAAL
Diagnostiek

7

Therapie

5

GEHOOR EN EVENWICHT
Diagnostiek

6

Therapie

5

VLOEIENHEID
Diagnostiek

4

Therapie

3

LEZEN, SPELLEN EN REKENEN
Diagnostiek

6

Therapie

4

SLIKKEN
Diagnostiek en therapie

3

UITBREIDING
Meertaligheid

3

Klasondersteuning

3

Geïntegreerde ontwikkelingsstoornissen

3

Geïntegreerde verworven stoornissen

3

ONDERSTEUNENDE (MENS)WETENSCHAPPEN
Communicatieve ontwikkeling

6

Methodisch handelen

4

Klinisch wetenschappelijk handelen

5
5

Linguïstiek

5

Akoestiek

4

Anatomie en -pathologie

6

Neuroanatomie en -pathologie

4

Psychologie en psychomotoriek

5

5

Neuropsychologie en psychopathologie

3

Ethiek en multiculturaliteit

3

Pedagogie

3

GENERIEKE COMPETENTIES
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Schriftelijke communicatie
Mondelinge communicatie

3
3
3

STAGE

25

BACHELORPROEF
DIVERSE KEUZEMODULES
BEROEPSVOORBEREIDING

12
1x3
3
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 Bachelor Orthopedie
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Traject voor werkstudenten
Orthopedie
Geel

COMBINEER STUDEREN
EN WERKEN
Droom je van een diploma in de orthopedie
maar wil je ook graag blijven werken, dat
kan! Via dit speciale traject voor werkende
studenten krijg je de mogelijkheid om beide
te combineren. Van bij de start laten we je
kennismaken met onze vier orthopedische
werkvelden: orthesen, prothesen,
mobiliteitshulpmiddelen en schoentechnologie.
Na het eerste jaar bepaal je zelf in welke sector
je je wil verdiepen.
DOELGROEP
•
•
•
•
•

Bachelors Podologie
Bachelors Ergotherapie
Masters Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
….
Werknemers in een orthopedisch bedrijf

PROFESSIONELE BONUS
•
•

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Diploma komt in aanmerking voor RIZIV-erkenningsnummer.
PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

•
•

•

9

Biomechanica

9

Ortholab 1

3

Orthopedisch technologisch design 1

3

Organisatie van de orthopedische zorg

3
3

Communicatie

3

Ortholab 2

9

Orthopedisch technologisch design 2

6

Pathologie

3

Orthopedische vraagstukken

3

Professionele ontwikkeling 1

6

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-ortho-wt.
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2

Wetenschappelijke vaardigheden 1

3 jaren
1 dag per week (inclusief avond) op de campus
Tijdens de stageperiodes (4 weken in het 2de jaar en 8
weken in het 3de jaar) moet je je kunnen vrijmaken.
Ben je al werkzaam in een orthopedisch bedrijf, dan kun je
daar stage lopen.

Contact
Helga Vertommen
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 740531
helga.vertommen@thomasmore.be

1

Anatomie

DUUR EN UURROOSTER
•

SEM

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
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 Bachelor Sociaal Werk

Bachelor - verkort traject
Sociaal Werk
Geel

BACHELORDIPLOMA IN EEN
MENSENRECHTENBEROEP
De sociaal werker is nabij in de leefwereld
van mensen in kwetsbare situaties. Hij coacht
hen naar verbinding: met diensten, met de
samenleving en met beleidsmakers. Hij heeft
aandacht voor de structurele oorzaken van
maatschappelijke problemen, geeft kwetsbare
groepen een stem én impact zodat ze gebruik
kunnen maken van hun sociale rechten.

3 OF 4 SEMESTERS
De trajecten zijn gespreid over 3 of 4 semesters,
afhankelijk van eventueel bijkomende vrijstellingen.
WETTELIJKE TITEL
•

•

Enkel de bachelor in het Sociaal Werk mag de
wettelijke titel Maatschappelijk Assistent dragen.
De opleiding is erkend in het stelsel van VOV en
Opleidingscheques.

STAGE
•

14 weken aaneensluitend voltijdse stage.

JOBS

Maatschappelijke verandering en actie staan
centraal. Als sociaal werker werk je niet alleen
op microniveau met mensen, maar ook met en
voor mensen op meso- en macroniveau.

Als maatschappelijk werker o.a. in
• het algemeen maatschappelijk werk zoals CAW's,
OCMW's
• gevangenissen
• de verslavingszorg

VOOR WIE?

Als maatschappelijk adviseur o.a. in
• ombudsdiensten
• sociale verhuurmaatschappijen of huurdersbond

Het verkort traject Sociaal Werk is interessant voor heel wat
‘sociale’ bachelors. Wij organiseren trajecten op maat voor
volgende bachelors:
•
•
•
•
•
•

Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Orthopedagogie
Readaptatiewetenschappen
Rechtspraktijk
Toegepaste psychologie

Als personeelswerker o.a. als
• loopbaancoach
• medewerker of leidinggevende in een hr-afdeling
Als sociaal cultureel werker o.a. in
• jeugddiensten
• buurtwerk en opbouwwerk

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-sw-vt.
https://www.facebook.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE.
Contact
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 56 21 66
christien.broeckmans@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

PROGRAMMA SOCIAAL WERK IN VERKORT TRAJECT: TWEEDE BACHELOR
JAAR 1
SEM 1

SEM 2

JAAR 2
SEM 3

SEM 4

FASE

VAK

TP OR ER SRW GW RP Studiepunten
•
•
•
•
•
•
3

1

Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren 1

1

Sociale kaart 1

•

1

Grondbeginselen recht en familierecht

•

1

Arbeidsrecht

•

1

Mensen verstaan 1

•

1

Organisaties en samenleving verstaan

1
1
2
2
2

•

•

•

•

•

•

•

•
•

4
2
3

•

5

•

5

Persoonlijk traject en ervaringsstage

•

2

Praktijkgerichte sociale vaardigheden
Sociale zekerheid
Structuurgericht werken
Project

•

3
2
2
2

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

1

Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren 2

•

•

•

•

•

•

3

1

Sociale kaart 2

•

•

•

•

•

•

3

1

Grondbeginselen recht en familierecht

•

1

Arbeidsrecht

1

Mensen verstaan

•

2

•

•

•

•

•

•

•

•

3

1

Sociale psychologie

1

Groepsdynamica

•

1

Samenleving verstaan 2

•

1

Persoonlijk traject en ervaringsstage

•

1

Samenwerken

2

Psychopathologie

2

Sociale zekerheid

•

•

•

•

•

2

Structuurgericht werken

•

•

•

•

•

•

2

Project

•

2

Faar 2

•

•

•

•

•

•

2

Basismethoden

•

2

Keuzemodule fase 2

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

3
2
5
3
3
3
4
1
4
3
6
5

FASE VAKKEN
3

Leergroep afstudeerrichting

•

•

•

•

•

•

3

Optievakken en keuzevakken

•

•

•

•

•

•

3

Persoonlijk traject en stage

•

•

•

•

•

•

3

Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren 3

•

•

•

•

•

•

3

Bachelortoets

•

•

•

•

•

•

5
25
24
3
3

TP | Bachelor Toegepaste Psychologie
OR | Bachelor Orthopedagogie
ER | Bachelor Ergotherapie
SRW | Bachelor Sociale
		 Readaptatiewetenschappen
GW | Bachelor Gezinswetenschappen
RP | Bachelor Rechtspraktijk

-------------------------------------Deze trajecten zijn een actuele weergave. Door wijzigingen in curricula kunnen er altijd kleine aanpassingen zijn.
Op basis van behaalde credits, kun je op individuele basis bijkomende vrijstellingen aanvragen.
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 Bachelor Verpleegkunde

Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor niet-werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Lier

VOLTIJDSE BRUGOPLEIDING
HBO5/MBO4-verpleegkundigen krijgen op
basis van EVK’s (eerder verworven kwalificaties)
90 studiepunten vrijstelling voor de bachelor
Verpleegkunde. Dit betekent dat ze nog
150 studiepunten moeten studeren om een
bachelordiploma Verpleegkunde te behalen.
Je volgt een voltijdse dagopleiding die
aansluit op je vooropleiding van HBO5/MBO4verpleegkundige. Zo kan je op een efficiënte
wijze aanvullende kennis verwerven.

JE BENT IN GOEDE HANDEN
In onze zorgcampus is iedereen uniek. En omdat
we kleinschalig zijn, krijgen we al snel zicht op
jouw ambitie. Samen stippelen we een realistisch
traject uit met keuzevakken en -stages, op maat
van je interesses. We zorgen tijdens lesweken
telkens voor een lesvrije dag voor een gezond
evenwicht tussen studietijd en leerrendement.
Twijfels over je studiemethode? Ga eens langs bij
je coach voor nuttige tips en tricks.

DOELGROEP
Je behaalde reeds een HBO5-diploma Verpleegkunde (of
gelijkgesteld) of een MBO4 Verpleegkunde in Nederland.
UURROOSTER
Je volgt voltijds dagonderwijs en je kunt zo op 3 jaar
150 studiepunten opnemen.
@WORK
•

•

•

Je liep reeds stage in je vooropleiding. Je wordt hierdoor
vrijgesteld voor een deel van de stages.
Je geeft mee vorm aan je stagetraject en je kan kiezen uit
een brede waaier aan settings.
Wil je een boeiende stage verder van huis?
Dan kan dit ook, tot in het buitenland toe.

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

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

Contact
Kristine Sels
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 44 55
kristine.sels@thomasmore.be
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Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

FASE

1

2

FASE

3

1

2

3

6

8

ACUTE ZORG

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie en fysiologie

7

Medische wetenschappen

6

Microbiologie en infectiepreventie

3

Acute zorg
5

ONDERZOEK EN KWALITEITSZORG
Verpleegkunde/evidentie/onderzoek ...

VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN

6

3

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Chronische zorg

Omgaan met de cliënt

3

OUDERENZORG

3

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

Ouderenzorg

3

8

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Omgaan met diversiteit

3

FILOSOFIE, ETHIEK, RECHT

Geestelijke gezondheidszorg

3

8

Filosofie, ethiek, recht

GEZONDHEIDSPROMOTIE/MENS & MAATSCHAPPIJ

Zorgethiek

Gezondheidspromotie

ZORGLANDSCHAP

3

4

Maatschappij en gezondheid

8

3
3

Eerstelijnsgezondheidszorg

3

STAGES
MOEDER EN KIND
Zorg voor moeder en kind
Kinderverpleegkunde
Neonatologie en pediatrie

Nationaal/Internationaal

9

10

BACHELORPROOF

5

3
8

Contractstage (nationaal/internationaal)

30

Scenariotraining

3

Bachelorproef

9

KEUZEVAKKEN

6

8

Fase 2: interculturele zorg, diabeteszorg, medisch Engels,
stralingsprotectie, ondernemen in verpleegkunde

Fase 3: Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappij en gezondheid, neonatologie en pediatrie, acute zorg

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

MEET AND GREET
Weg met die oogkleppen! Wij kijken
met een open en frisse blik naar de
zorgsector in België en ver daarbuiten.
In fase 1 regelen we een meet-andgreet met studenten van over heel de
wereld. En in de derde fase kun je het
vliegtuig nemen voor een lange stage
op een topbestemming binnen en
buiten Europa.
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Lier

BRUGOPLEIDING WERKSTUDENTEN
Je behaalde reeds een HBO5-diploma
Verpleegkunde (of gelijkgesteld) of je haalde
een MBO4 Verpleegkunde in Nederland en je
hebt goesting in meer!
We bieden je een brugopleiding naar de
bachelor Verpleegkunde op jouw maat.
DUUR EN UURROOSTER
•

•

Jij bepaalt zelf of je de opleiding volgt op 2,5 jaar of op
3 jaar.
Je komt op 1 vaste lesdag per week naar de campus
(het eerste jaar op donderdag). Op die manier proberen
we jou maximaal te faciliteren om privé, studie en werk te
kunnen combineren.

PLUSPUNTEN BACHELOR
•
•
•
•
•
•

IN GOEDE HANDEN
•
•

•

WERKPLEKLEREN
•

•

Je wordt uitgedaagd om kritisch en breder te kijken naar
je eigen dagelijkse praktijk.
Je blijft gedurende de ganse opleiding op je eigen
werkplek. Je doorloopt dus geen apart stagetraject
(op voorwaarde dat je minstens 50% tewerkgesteld bent als
verpleegkundige).
ONDERSTEUNING
Doorheen je ganse studietraject kun je rekenen op
individuele begeleiding en coaching.

Bredere carrièremogelijkheden.
Een upgrade van je eigen praktijk.
Verbreding en verdieping van eigen vakkennis.
Doorgroeien naar leidinggevende functies.
Verschil maken op gespecialiseerde afdelingen.
Word een specialist in jouw keuzedomein.

•

In onze zorgcampus is iedereen uniek.
Omdat we kleinschalig zijn, krijgen we al snel zicht op
jouw ambitie.
Samen stippelen we een realistisch traject
uit met aangepaste studieduur en op maat van je
interesses. We kijken samen met jou naar een haalbaar
evenwicht tussen privé, studie en werk.
Twijfels over je studiemethode? Ga eens langs bij je
studiecoach voor nuttige tips en tricks.

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

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ ba-vpk-vt.

Contact
Leen Van Poppel
Opleidingsverantwoordelijke
+32 (0)14 74 01 56
leen.vanpoppel@thomasmore.be
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thomasmore.be/lier

PROGRAMMA (incl. studiepunten ) FASE
*

1

2

Zorg voor moeder en kind

7

Medische wetenschappen
Microbiologie en infectiepreventie

3

3

ACUTE ZORG

3
5

6

Acute zorg

ONDERZOEK, EVIDENTIE EN KWALITEITSZORG

VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN
6

Chronische zorg

3

Theorie

6

Toepassingen

6

3

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

OUDERENZORG
Ouderenzorg

3

Professionele communicatie

3

FILOSOFIE, ETHIEK, RECHT

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Geestelijke gezondheidszorg

3

Filosofie, ethiek, recht

3

Zorgethiek

GEZONDHEIDSPROMOTIE
Gezondheidspromotie

2

5

Kinderverpleegkunde

6

Medische specialismen
Verpleegkundige toepassingen

1

MOEDER EN KIND

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie en fysiologie

FASE

3

3

4

3

ZORGLANDSCHAP
Eerstelijnsgezondheidszorg

3

WERKPLEKLEREN
Kritische reflectie op de praktijk

8

5

Klinisch onderwijs

10

10

10

BACHELORPROOF
Scenariotraining

3

Bachelorproef

9

KEUZEVAKKEN
Keuzevakken

3

8

KLEIN MAAR FIJN
Welkom op Campus Lier, een knusse en
gezellige stek voor studenten. Hier is het al
zorg wat de klok slaat met de opleidingen
Verpleegkunde en Vroedkunde, maar ook
met gespecialiseerde banaba’s en postgraduaten. Na je opleiding op deze zorgcampus
stap je sowieso naar buiten als allround
zorgexpert.
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Bachelor - werktraject
Verpleegkunde in avond- en weekendonderwijs - HERO
Lier

Heb je zin in een nieuwe uitdaging in de
zorg? Ben je op zoek naar een extra diploma
om je profiel te versterken? Heb je nood aan
heroriëntering? Wil je maximaal inzetten op de
combinatie van werken en studeren? Dan kan
dat via ons HERO-traject, een alternatief traject
via avond- en weekendonderwijs.
DOELGROEP
HERO staat voor heroriënteren: een traject op maat voor
studenten die:
• reeds een bachelor of masterdiploma op zak hebben:
vroedvrouwen, ergotherapeuten, kinesisten, leerkrachten, ...
• en/of maximaal werken en studeren willen combineren
(minstens voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).
We bieden een traject op maat aan afhankelijk van jouw
vooropleiding.

PROFESSIONELE BONUS
•
•

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Opleidingscheques

IN GOEDE HANDEN
Door de beperkte lestijden ligt de focus in dit traject
op zelfstudie en een sterke motivatie. Een job en
studies combineren vraagt heel wat planning. Les- en
examenmomenten worden tijdig bekendgemaakt zodat
je ruimte hebt om te plannen. Als je werken en studeren
wil combineren dan nodigen we jou graag uit voor een
intakegesprek met de opleidingsverantwoordelijke
om de mogelijkheden te bekijken en jouw individueel
traject uit te tekenen.

DUUR EN UURROOSTER
•

•
•

•

•

Afhankelijk van het eerder behaalde diploma kun je
het bachelordiploma (240 SP) behalen op 2 of 3 jaar.
Zonder diploma hoger onderwijs duurt het traject 4 jaar.
De focus ligt op theorie en praktijk, specifiek toegepast op
de verpleegkundige professie. De theoretische vakken kun
je opnemen in combinatie met werken.
De lessen gaan door op donderdagavond 18.15-21.30 u.
en op zaterdagvoormiddag 9.15–12.30 u.
Stage lopen in combinatie met werken kan niet. In totaal
moeten er 2300 uren stage afgewerkt worden binnen de
verschillende domeinen van de verpleegkunde.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-hero.

Contact
Nicky Lembrechts
+ 32 (0)14 56 44 50
nicky.lembrechts@thomasmore.be
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Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier

PROGRAMMA HERO-TRAJECT LIER

FASE

1

2

3

6

5

4

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie & fysiologie

7

Medische wetenschappen
Microbiologie & infectiepreventie

3

VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN
Verpleegkundige methodiek en vaardigheden
Specifieke zorgnoden

13
3

8
3

Chronische zorg

OUDERENZORG
7

Ouderenzorg

8

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
4

Geestelijke gezondheidszorg

3

8

GEZONDHEIDSPROMOTIE /MENS EN MAATSCHAPPIJ
Gezondheidspromotie

7
8

Mens en maatschappij

MOEDER EN KIND
5

Zorg voor moeder en kind

3

Kinderverpleegkunde

8

Neonatologie en pediatrie

ACUTE ZORG
6

Acute zorg

8

ONDERZOEK EN KWALITEITSZORG
Verpleegkunde/evidentie/onderzoek/kwaliteitszorg

6

3

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
Psychologie
Zorg in maatschappelijke context
Omgaan met diversiteit

4
4
3

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
Communicatie
Omgaan met de cliënt

3
3

FILOSOFIE / ETHIEK / RECHT
Filosofie / ethiek / recht

6
3

Zorgethiek		

ZORGLANDSCHAP
Orëntatie verpleegkundige zorg

4
3

Eerstelijnsgezondheidszorg

STAGES
BACHELORPROOF

10

39

30
3
9

Contractstage
Scenariotraining
Bachelorproef

KEUZEVAKKEN

10

6
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 Bachelor Verpleegkunde

Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor niet-werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Mechelen

BEHAAL JE BACHELORDIPLOMA
IN EEN TRAJECT OP MAAT!
Heb jij al een HBO5- of A2-diploma
verpleegkunde of behaalde je in Nederland een
MBO-diploma verpleegkunde? Heb je zin om
nog even student te zijn en verder te groeien?
Investeer jij graag in je persoonlijk traject
naar je job van morgen? Dan is de voltijdse
brugopleiding in Mechelen iets voor jou.

TROEVEN
•
•

•

•

•
•
•
•

Eigen klasgroep voor studenten met vooropleiding
Persoonlijke aanpak, in een open sfeer tussen
docenten en studenten
Modern skillslab met immersive room
en VR-technologie
Groot aanbod stageplaatsen in binnen- en
buitenland. Go International!
Leerzorgcentra, veilig uit de startblokken!
Vaste lesvrije dag, zodat jij je werk kan plannen
Mechelen: een jonge dynamische studentenstad
Levendige campus, met tientallen opleidingen, een
plaats voor ontmoeting

WAT
•

•

•

Dit verkorte traject (2,5 jaar) stoomt je klaar voor nieuwe
uitdagingen in de zorg. Je wordt een all-round expert, met
duidelijke persoonlijke troeven voor de arbeidsmarkt.
Op basis van je vooropleiding word je vrijgesteld voor een
pakket studiepunten. Zo investeer je in doorgoeien op een
efficiënte manier.
Het opleidingstraject in Mechelen valt op door de ruime
keuzevrijheid die je hebt in je traject, zowel voor vakken als
stages. Zo ontwikkel jij een sterk persoonlijk profiel waarmee
jij je kunt onderscheiden van anderen. Angst voor
keuzestress? Dat is niet nodig! Je hebt een persoonlijke
coach die je bijstaat met advies. We zetten samen in op je
sterktes en begeleiden je in je groei.

GEEF JEZELF K

LEUR

PERSOONLIJKE COACH
Doorgroeien doe je hier niet alleen. Elke student
krijgt een persoonlijke coach. Deze wordt jouw
klankbord en adviseur doorheen je opleiding. Zo
heb je alles bij de hand om je leerproces op maat
uit te bouwen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt.
Contact
Christine Hoing
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 92 60
charlotte@thomasmore.be
Ambassadeur Verpleegkunde Mechelen
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Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

PROGRAMMA BRUGOPLEIDING MECHELEN

SEMESTER

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN

Schakelopdrachten
Evidence Based Nursing		
Module sociale gezondheidszorg
Module geestelijke gezondheidszorg
Module somatische gezondheidszorg
Module kind
Module ouderenzorg
Verpleegkundige diagnoses en interventies
Chronische verpleegkunde
Transmurale zorg
Module moeder en kind
Verpleegkundig management

1&2
1&3
2
2&3
2
2
2
3
4
4
4
5

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Psychopathologie

1

Anatomie, fysiologie en pathologie

1

Klinisch redeneren

4

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

Gezondheidspsychologie
Communicatie

1
1&5

Ontwikkelingspsychologie

3

Ethiek

3

Recht

3

Preventie & e-health

5

Religie, zingeving en levensbeschouwing

5

VERBREDENDE KEUZEVAKKEN

Crisisinterventie, inclusie, seksuele gezondheid, maatschappelijke beroepsprofilering, medical English, intercultural communication, international
activity

3

VERDIEPENDE KEUZEVAKKEN

Somatische zorg, pediatrie, geestelijke gezondheidszorg,
social gezondheidszorg, beleid

3

INTEGRATIE

Tri-P
Stage

1/2+3/4+5
1/2+3/4

Klinisch verpleegkundig redeneren

5

EBN proef

5

Zelfzorg voor verpleegkundigen
Coaching

2
1/2+5

SKILLSLAB MET IMMERSIVE ROOM
Oefenen zoveel je wil wanneer jij wil,
want je wil het in je vingers hebben. In
deze job moet je geoefend aan de start
verschijnen. Daarom zetten we de deuren
van het skillslab elke dag voor je open.
De immersive room biedt je een unieke
leeromgeving. Je waant je in een flits op
straat, op spoed, op operatiekwartier, in
de huiskamer, ... Je hoeft je niet meer in
te beelden hoe het zal zijn want je bent
er. Simulatiepoppen doen de rest. In deze
veilige maar levensechte omgeving krijg
je de kans om je skills zo goed mogelijk
te trainen. Investeren in deze moderne
leeromgeving is investeren in jou als
toekomstig verpleegkundige.
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Mechelen

BEHAAL JE BACHELORDIPLOMA
IN EEN TRAJECT OP MAAT!
Heb jij al een HBO5- of A2-diploma
verpleegkunde of behaalde je in Nederland een
MBO-diploma verpleegkunde? Heb je zin om
nog even student te zijn en verder te groeien?
Investeer jij graag in je persoonlijk traject
naar je job van morgen? Dan is de deeltijdse
brugopleiding in Mechelen iets voor jou.

ORGANISATIE
•
•

•

•

•

WAT
•

•

•

•

•

Dit verkorte traject (2,5 jaar) stoomt je klaar voor nieuwe
uitdagingen in de zorg. Je wordt een all-round expert, met
duidelijke persoonlijke troeven voor de arbeidsmarkt.
Op basis van je vooropleiding word je vrijgesteld voor een
pakket studiepunten. Zo investeer je in doorgoeien op een
efficiënte manier.
Het opleidingstraject in Mechelen valt op door de
leerkansen in je eigen werkomgeving: het werkplekleren.
We concentreren ons op het uitdiepen van je kennis
over verpleegkundige, biomedische en psychosociale
wetenschappen. De praktijkopdrachten slaan de brug
tussen de theorie en je werkplek, je raakt vertrouwd met
een evidence based benadering.
Verdiepende keuzevakken geven je de kans om je carrière
een geheel nieuwe wending te geven of expertise op te
bouwen in je eigen domein.

Je hebt 1 vaste lesdag per twee weken.
Het eerste jaar volg je les op donderdag, het tweede
jaar op vrijdag.
Je krijgt vanaf het begin de academische kalender
zodat je alles kunt plannen.
Het examenrooster is tijdig klaar zodat je de examens
goed kunt matchen met je werkrooster
Dankzij een transparante planning in combinatie met
werkplekleren maakt deze opleiding de combinatie
van werk en studie haalbaar.

GEEF JEZE
TROEVEN
•

•
•

•
•

•

LF KLEUR

Eigen klasgroep voor studenten met
vooropleiding
Persoonlijke aanpak in een open sfeer
Keuzevakken als opstap naar een carrièreswitch
of een expertenrol
Een vaste lesdag, zodat jij perfect kunt plannen
Op 2,5 jaar opent zich een heel nieuw
professioneel perspectief
Vakexperten die weten waarover ze spreken,
staan klaar om je te begeleiden

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt.

Contact
Ann De Mey
Opleidingscoördinator
ann.demey@thomasmore.be
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PROGRAMMA BRUGOPLEIDING WERKSTUDENTEN
MECHELEN

SP

SEM

3+3

1+4

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN

Evidence Based Nursing		
Theorie van de verpleegkunde

4

1

Actuele zorgthema’s

6

1

Module ouderenzorg

3

2

Module transmurale zorg

5

3

Module chronische zorg

3

3

Module geestelijke gezondheidszorg

3

4

Module moeder en kind

3

4

Module verpleegkundig management

3

4

6+6+3

1+3+5

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

AFP
Voedings- en dieetleer

3

1

Psychopathologie

3

2

Microbiologie en hygiëne

3

2

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

Ontwikkelingspsychologie

3

2

Wijsbegeerte

3

2

Preventie

3

2

Gezondheidspsychologie

4

4

Recht

3

4

Preventie & e-health

4

5

Communicatie

4

5

Ethiek

3

5

3

3

3+3+3

1/2+3/4+5

KEUZEVAKKEN

Geestelijke gezondheidszorg, ouderen, acute zorg,
klinisch redeneren
INTEGRATIE

Tri-P

SKILLSLAB MET IMMERSIVE ROOM
Oefenen zoveel je wil wanneer jij wil, want je
wil het in je vingers hebben. In een deze job
moet je geoefend aan de start verschijnen.
Daarom zetten we de deuren van het skillslab
elke dag voor je open.
De immersive room biedt je een unieke leeromgeving. Je waant je in een flits op straat, op
spoed, op operatiekwartier, in de huiskamer,...
Je hoeft je niet meer in te beelden hoe het
zal zijn want je bent er. Simulatiepoppen doen
de rest. In deze veilige maar levensechte
omgeving krijg je de kans om je skills zo
goed mogelijk te trainen. Investeren in deze
moderne leeromgeving, is investeren in jou als
toekomstige verpleegkundige.
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor instromers
psychosociale wetenschappen - IPSO
Mechelen

Tijdens de opleiding kun je terugvallen op je
psychosociale expertise en je concentreren op
het verpleegkundige en biomedische aspect
van het curriculum. Zo word je een polyvalente
duizendpoot in de zorg. Je geeft je eigen kleur
aan je opleiding door een breed aanbod van
keuzevakken en je stagetraject.
DOELGROEP
•

•

Bachelors Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk,
Orthopedagogie, Pedagogie, Gezinswetenschappen en
Sociale Readaptatiewetenschappen
Masters Psychologie of Pedagogie

TRAJECT
•
•

Zes semesters.
De lessen worden in het eerste jaar op twee dagen gepland
(dinsdag en donderdag, namiddag + avond). In het tweede
en derde jaar volg je uitsluitend avondlessen.

Theoretische lessen ’s avonds
Met al een bachelor- of masterdiploma op zak weet
je wat studeren is. Je bent dan ook in staat met
begeleiding aan zelfstudie te doen. De begeleiding
krijg je tijdens de lessen die je volgt samen met de
avondstudenten. Je beperkt de contacturen door je
studievaardigheid ten volle te benutten voor deze
zelfstudie.
Skillslab
Omdat weten en doen wel wat anders is, krijg je ruime
inoefenkansen in het skillslab. Een goed uitgerust
oefenlokaal en de immersive room staan ter beschikking
op onze campus. Je hoeft zelfs je verbeelding niet
meer te gebruiken om in een levensechte oefensetting
terecht te komen. Je gaat zelfstandig of samen met
enkele medestudenten aan de slag om wat je weet ook
om te zetten in vaardigheden die je echt in de vingers
hebt. Verplegen doe je immers met je hoofd, je hart én
je handen.

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING
De IPSO-verpleegkunde opleiding is een sterk praktijkgerichte
opleiding. Je theoretische bagage wordt aangevuld met
vakspecifieke kennis en een ruim pakket stage.
Met een opleiding die voor 1/3 uit theoretische vakken en
2/3 uit praktijk bestaat, stoom jij je klaar voor het werkveld.
Vaardigheidsonderwijs overdag
Vaardigheidsvakken volg je met de medestudenten uit jouw
traject. In deze lessen is er ruimte voor een aanpak op maat
en is er tijd om onder begeleiding technieken aan te leren en
in te oefenen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-ipso.

Contact
Charlotte
Ambassadeur verpleegkunde Mechelen
+ 32 (0)15 36 92 60
charlotte@thomasmore.be
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GEEF JEZELF KLEUR

FASE

1

2

3

Kleur je eigen verpleegkundig profiel door het samenstellen van jouw unieke mix van kennis,
vaardigheid en ervaring. Ontplooi jezelf en gebruik je troeven.
x

ZOOM IN
Kiezen voor verdiepende kennis in functie van jouw interesses: bv. gespecialiseerde zorgen, pediatrie, beleid,
geestelijke gezondheidszorg.
x

TRI-P: PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL GROEIPROJECT

x

In je Persoonlijk- en Professioneel groei-Project ga je aan de slag in concrete projecten. Je wordt uitgedaagd om te
tonen wat je kunt en te groeien waar het kan.
Je studeert verpleegkunde, maar je wordt ook verpleegkundige.

STAGE

6 weken

26 weken

26 weken

BASIS

X

X

X

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie, fysiologie en pathologie, Geriatrische, pediatrische en psychopathologie, Voedings- en dieetleer,
Microbiologie en hygiëne

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
Verpleegkundige diagnostiek en interventies, Verpleegkundige vaardigheden, Klinisch verpleegkundig redeneren,
Verpleegkundig management, Theorie van de verpleegkunde, Geriatrische, pediatrische, psychiatrische en sociale
verpleegkunde, Preventie en e-health
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Bachelor - werktraject
Verpleegkunde in avondonderwijs - VIA
Mechelen

Het VIA-traject is zo georganiseerd dat je studie
kunt combineren met werk en gezin.
Studiediscipline en planning zijn erg belangrijk
maar je staat er niet alleen voor. Een stevige
trajectbegeleiding en persoonlijke coaching
helpen je op weg naar een traject op jouw
maat.
DOELGROEP
•

•

Je hebt een Diploma Secundair Onderwijs of je hebt met
succes een toelatingsproef hoger onderwijs afgelegd.
Je interesse in de zorg motiveert je om een ambitieus
studieplan aan te vatten.
Met een master- of bachelordiploma kom je in
aanmerking voor eerder verworven kwalificaties (evk). De
trajectbegeleider geeft je meer info over deze vrijstellingen
en je aangepast traject.

SKILLSLAB
Omdat weten en doen wel wat anders is, krijg je ruime
oefenkansen in het skillslab. Een goed uitgerust oefenlokaal
en de immersive room staan ter beschikking op onze campus.
Je hoeft zelfs je verbeelding niet meer te gebruiken om in een
levensechte oefensetting terecht te komen.
Je gaat zelfstandig of samen met enkele medestudenten aan
de slag om wat je weet ook om te zetten in vaardigheden die
je echt in de vingers hebt. Verplegen doe je immers met je
hoofd, je hart én je handen.

DUUR EN UURROOSTER
•
•
•
•

4 academiejaren, 8 semesters
Les op dinsdag- en donderdagavond
Bijkomende oefenmogelijkheden op avonduren
Jouw traject op maat ontwerp je met de
trajectbegeleider

Fase 1 en 2
De eerste vier semesters van de opleiding focussen
op kennis en vaardigheidsontwikkeling en een
kennismaking met het werkveld.
Fase 3 en 4
Het tweede blok van 4 semesters wordt een intensieve
jobtraining. De belangrijkste investering van je tijd gaat
naar stage, met in de laatste fase een contractstage.
Het traject is zo georganiseerd dat je de studie kunt
combineren met werk en gezin.
Les- en examenmomenten worden tijdig bekend
gemaakt zodat je ruimte hebt om te plannen.
PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Opleidingscheques
Attest Zorgkundige: na de eerste fase van de
opleiding voldoe je aan de vereisten voor aanvraag
van een attest zorgkundige. Je hebt het hiervoor
vereiste kennis- en vaardigheidsniveau bereikt.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-via.

Contact
Charlotte
Ambassadeur verpleegkunde Mechelen
+ 32 (0)15 36 92 60
charlotte@thomasmore.be
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Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
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GEEF JEZELF KLEUR

FASE

1

2

3

4

Kleur je eigen verpleegkundig profiel door het samenstellen van jouw unieke mix van kennis, vaardigheid en ervaring. Ontplooi
jezelf en gebruik je troeven.
x

KIJK BREED

x

Keuzevakken die je blik verruimen: medisch Engels, seksuele gezondheid, maatschappelijke beroepsprofilering, inclusie, …
x

ZOOM IN
Kiezen voor verdiepende kennis in functie van jouw interesses: bv. gespecialiseerde zorgen, pediatrie, beleid,
geestelijke gezondheidszorg ...

TRI-P: PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL GROEIPROJECT

x

x

x

x

In je Persoonlijk- en Professioneel groei-Project ga je aan de slag in concrete projecten. Je wordt uitgedaagd om te tonen wat je
kunt en te groeien waar het kan. Je studeert verpleegkunde, maar je wordt ook verpleegkundige.

STAGE

6 weken

3 weken

21 weken

BASIS

X

X

X

28 weken

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
Communicatie, Psychologie, Preventie, Gezondheidspromotie, E-health, Wijsbegeerte, Recht

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie, fysiologie en pathologie, Geriatrische, pediatrische en psychopathologie, Voedings- en dieetleer,
Microbiologie en hygiëne

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
Verpleegkundige diagnostiek en interventies, Verpleegkundige vaardigheden, Evidence Based Practice,
Klinisch verpleegkundig redeneren, Verpleegkundig management, Theorie van de verpleegkunde, Geriatrische,
pediatrische, psychiatrische en sociale verpleegkunde

EBN-PROEF
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor niet-werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Turnhout

STUDEER MET VOORSPRONG
Ben je A2-, HBO5- of MBO4-verpleegkundige?
Heb je zin om bij te leren én ambitie om
door te groeien? Dan is een bachelor in de
Verpleegkunde jouw kans!
OP MAAT VAN JOUW DIPLOMA, ERVARING EN
INTERESSE
•

•

•

•

•

Op basis van je vooropleiding heb je recht op
90 studiepunten vrijstelling (van de 240).
Het academiejaar start met een projectweek.
We toetsen je basiskennis en expertise.
Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk.
De lessen bouwen verder op jouw kennis. We zetten in op
interactie en er is ruimte voor inbreng van jouw ervaring.
Dankzij een ruim aanbod van keuzevakken (minoren) kun je
jouw persoonlijke interesses verdiepen.
Je kunt deelnemen aan internationale projecten en/of
stages.

BOUW VERDER OP JOUW
COMPETENTIES EN ERVARING
UITDAGEND EN HAALBAAR
•

•
•

•

•

Je kunt de opleiding op 2,5 jaar of 3 jaar afronden.
Aan jou de keuze. Wil je de opleiding spreiden over
meer dan 3 jaar? Ook dat kan!
Er zijn instapmomenten in september of februari.
In welke vakken wil jij je verdiepen?
We bekijken samen hoe jouw traject het best aansluit
bij je wensen.
Verder studeren is niet altijd makkelijk. Daarom
voorzien we voor jou een trajectbegeleider. Niet om
je hand vast te houden, maar om je te stimuleren en te
coachen.
Extra ondersteuning nodig?
Dit kan in samenwerking met de zorgcoördinator, de
studiebegeleider en de dienst Studentenvoorzieningen.

TOEKOMSTGERICHT

NIEUWE AANPAK

De meerwaarde van een Europees erkend bachelordiploma:
• meer carrièremogelijkheden: complexere afdelingen,
meer verantwoordelijkheid, leidinggevende functies;
• persoonlijke groei en professionalisering;

We werken samen met onze studenten om de
opleiding blijvend te verbeteren.
Daarbij leggen we de klemtoon op:
• bouwen op ervaring
• aanbod op maat
• balans tussen werk-privé en studie.
De start hiervan is alvast onze projectweek.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt.

Contact
Sophie Vosters
+ 32 (0)14 80 61 01
sophie.vosters@thomasmore.be
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Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

PROGRAMMA

SEM1 SEM2 JAAR

SEM1 SEM2 JAAR

FASE 3

FASE 2
ZORGVERLENER: KLINISCH BEOORDELAAR
Algemene pathologie
Kinderverpleegkunde
Geestelijke gezondheidszorg - 1

Ouderenzorg

5

Algemene pathologie & geriatrie

3

5
Oncologische zorg
3
ZORGREGISSEUR: ORGANISATOR/COÖRDINATOR
MAATSCHAPPIJ & BELEID

3
15
5
3

Klinisch onderwijs (contractstage)

COMMUNICATOR: COACH/TEAMSPELER/
GEZONDHEIDSBEVORDERAAR

Klinisch redeneren in multiculturele context
Integratie onderwijs
Verpleegkundig redeneren

5

KEUZEVAKKEN

4

3

OPO minor

4
INNOVATOR: KWALITEITSBEOORDELAAR,
REFLECTIEVE PROFESSIONAL, VERNIEUWER
Gezondheidsbevordering en preventie

SEM1 SEM2 JAAR
3

FASE 4

3

BACHELORPROOF

INTEGRATIELIJN
Tools

3

EBP in klinisch onderwijs

3

Maatschappelijke tendensen

Eerstelijnsgezondheidszorg
Verpleegkundige als coach

Verpleegkundige methodiek A (VE-BRUG)

Integratie onderwijs

3
5

Verpleegkundige methodiek B (VE-BRUG)

Farmacologie

Evidence Based Practice
Omgaan met wetenschappelijke bronnen

4

Pediatrische zorg

4
4

Communicatie & coaching

4

Geestelijke gezondheidszorg - 2

3

3
5

OPO Klinisch expert 1
OPO Klinisch expert 2
OPO Klinisch expert 3
OPO Expertenpanel

5
5
5
6

INTEGRATIELIJN

Klinisch onderwijs (contractstage)

15

KEUZEVAKKEN

OPO minor

9

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES
Op Campus Turnhout zetten we in op
onderbouwde praktijk. Je treedt binnen in
een hoogtechnologische leeromgeving met
gloednieuwe simulatieruimtes.
Je doorloopt allerlei scenario’s in verschillende
domeinen van de gezondheidszorg en deze
stijgen beetje bij beetje in moeilijkheidsgraad.
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor werkende
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Turnhout

COMBINEER WERKEN MET STUDEREN
Ben je A2-, HBO5- of MBO4-verpleegkundige
en minstens halftijds als verpleegkundige aan
de slag? Heb je zin om bij te leren én ambitie
om door te groeien? Dan is een werktraject
bachelor in de Verpleegkunde jouw kans!
OP MAAT VAN JOUW DIPLOMA, ERVARING EN
INTERESSE
•

•
•

•

•

•

•

Op basis van je vooropleiding heb je recht op
90 studiepunten vrijstelling (van de 240).
Je kunt de opleiding afronden op 2,5 of 3 jaar.
Wil je de opleiding spreiden over meer dan 3 jaar?
Ook dat kan.
Het academiejaar start met een projectweek.
We toetsen je basiskennis en expertise.
Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk.
De lessen bouwen verder op jouw kennis. We zetten in op
interactie en er is ruimte voor inbreng van jouw ervaring.
Dankzij een ruim aanbod van keuzevakken (minoren) kun je
jouw persoonlijke interesses verdiepen.
Je kunt deelnemen aan internationale projecten en/of
stages.

TOEKOMSTGERICHT
De meerwaarde van een Europees erkend bachelordiploma:
• meer carrièremogelijkheden: complexere afdelingen,
meer verantwoordelijkheid, leidinggevende functies;
• persoonlijke groei en professionalisering.

BOUW VERDER OP JOUW
COMPETENTIES EN ERVARING
UITDAGEND EN HAALBAAR
Praktische organisatie
• Voorwaarde om dit traject te volgen: minstens 50% als
verpleegkundige aan de slag zijn.
• Instapmomenten in september of februari.
• Je hebt recht op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Ruimte om te plannen/zuinig op jouw tijd
• Eén dag les per week (dinsdag).
• De lessenroosters vanaf dag 1 bekend.
• Examenmomenten: 5 weken vooraf bekend.
• We beperken de contacttijd.
Stage op je eigen werkplek
• Wat je leert, kun je de andere dagen op je werkplek
toetsen en toepassen.
• Je krijgt opdrachten die je uitdagen om je te
verdiepen in je nieuwe rol als bachelorverpleegkundige.

NIEUWE AANPAK
We werken samen met onze studenten om de
opleiding blijvend te verbeteren.
Daarbij leggen we de klemtoon op:
• bouwen op ervaring
• aanbod op maat
• balans tussen werk-privé en studie.
De start hiervan is alvast onze projectweek.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt.

Contact
Sophie Vosters
+ 32 (0)14 80 61 01
sophie.vosters@thomasmore.be
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Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

PROGRAMMA

SEM1 SEM2 JAAR

SEM1 SEM2 JAAR

FASE 3

FASE 2
ZORGVERLENER: KLINISCH BEOORDELAAR
Algemene pathologie
Kinderverpleegkunde
Geestelijke gezondheidszorg - 1

Ouderenzorg

5

Algemene pathologie & geriatrie

3

5
Oncologische zorg
3
ZORGREGISSEUR: ORGANISATOR/COÖRDINATOR
MAATSCHAPPIJ & BELEID

3
15
5
3

Klinisch onderwijs (contractstage)

COMMUNICATOR: COACH/TEAMSPELER/
GEZONDHEIDSBEVORDERAAR

Klinisch redeneren in multiculturele context
Integratie onderwijs
Verpleegkundig redeneren

5

KEUZEVAKKEN

4

3

OPO minor

4
INNOVATOR: KWALITEITSBEOORDELAAR,
REFLECTIEVE PROFESSIONAL, VERNIEUWER
Gezondheidsbevordering en preventie

SEM1 SEM2 JAAR
3

FASE 4

3

BACHELORPROOF

INTEGRATIELIJN
Tools

3

EBP in klinisch onderwijs

3

Maatschappelijke tendensen

Eerstelijnsgezondheidszorg
Verpleegkundige als coach

Verpleegkundige methodiek A (VE-BRUG)

Integratie onderwijs

3
5

Verpleegkundige methodiek B (VE-BRUG)

Farmacologie

Evidence Based Practice
Omgaan met wetenschappelijke bronnen

4

Pediatrische zorg

4
4

Communicatie & coaching

4

Geestelijke gezondheidszorg - 2

3

3
5

OPO Klinisch expert 1
OPO Klinisch expert 2
OPO Klinisch expert 3
OPO Expertenpanel

5
5
5
6

INTEGRATIELIJN

Klinisch onderwijs (contractstage)

15

KEUZEVAKKEN

OPO minor

9

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES
Op Campus Turnhout zetten we in op
onderbouwde praktijk. Je treedt binnen
in een hoogtechnologische leeromgeving
om feeling te krijgen met de realiteit. In
gloednieuwe simulatieruimtes doorloop je
allerlei scenario’s in verschillende domeinen
van de gezondheidszorg. Daarbij stijg je
beetje bij beetje in moeilijkheidsgraad.
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Bachelor - verkort traject
Verpleegkunde voor vroedvrouwen
Turnhout

VROEDVROUW EN MÉÉR
Ben je bachelor in de Vroedkunde? Dan
kun je via een verkort traject van twee
jaar (120 studiepunten) een bachelor in de
Verpleegkunde behalen en zo je kansen op de
arbeidsmarkt of je huidige functie versterken.
OP MAAT VAN JOUW DIPLOMA, ERVARING EN
INTERESSE
•

•
•

•

•

•

Op basis van je vooropleiding heb je recht op
120 studiepunten vrijstelling (van de 240).
Je kunt de opleiding afronden op 2 jaar.
Het academiejaar start met een projectweek.
We toetsen je basiskennis en expertise.
Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk.
De lessen bouwen verder op jouw kennis.
We zetten in op interactie en er is ruimte voor
inbreng van jouw ervaring.
Dankzij een ruim aanbod van keuzevakken (minoren)
kun je jouw persoonlijke interesses verdiepen.
Je kunt deelnemen aan internationale projecten
en/of stages.

TRAJECT VOOR WERKSTUDENTEN
Voorwaarde: je bent minstens 50% werkzaam als
verpleegkundige.
• Les op vaste lesdag: dinsdag.
• Stage op je eigen werkplek:
		 - wat je leert, kun je de andere dagen op je
			 werkplek toetsen en toepassen;
- je krijgt opdrachten die je uitdagen om
		 je te verdiepen in je nieuwe rol als
		 bachelorverpleegkundige.
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
•

TRAJECT VOOR NIET-WERKSTUDENTEN
•
•

Les op weekdagen: voltijds dagonderwijs
In combinatie met stage

UITDAGEND EN HAALBAAR
Je stroomt in het derde jaar van de opleiding in.
De opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen van de
tweede, derde en vierde fase van het modeltraject
Verpleegkunde.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt.

Contact
Sophie Vosters
+ 32 (0)14 80 61 01
sophie.vosters@thomasmore.be
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Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

PROGRAMMA

SEM1 SEM2 JAAR

SEM1 SEM2 JAAR

FASE 3

FASE 4

ZORGVERLENER: KLINISCH BEOORDELAAR

BACHELORPROOF
5

Algemene pathologie & geriatrie
Kinderverpleegkunde
Geestelijke gezondheidszorg - 1

5
5
4

Verpleegkundige methodiek A
Verpleegkundige methodiek B
Geestelijke gezondheidszorg - 2
Ouderenzorg

OPO Klinisch expert 1
OPO Integratie onderwijs (VE-4)
OPO Integrale zorg
OPO Expertenpanel

4
4

INTEGRATIELIJN
Klinisch onderwijs

3

OPO minor

3
ZORGREGISSEUR: ORGANISATOR/COÖRDINATOR
MAATSCHAPPIJ & BELEID
3

INTEGRATIELIJN
Integratie onderwijs
Klinisch onderwijs

30

KEUZEVAKKEN

Pediatrische zorg

Maatschappelijke tendensen

5
5
5
6

3
20

9

NIEUWE AANPAK
We werken samen met onze studenten om de
opleiding blijvend te verbeteren.
Daarbij leggen we de klemtoon op:
• bouwen op ervaring
• aanbod op maat
• balans tussen werk-privé en studie.
De start hiervan is alvast onze projectweek.

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES
Op Campus Turnhout zetten we in op onderbouwde
praktijk. Je treedt binnen in een hoogtechnologische
leeromgeving met gloednieuwe simulatieruimtes.
Je doorloopt allerlei scenario’s in verschillende domeinen
van de gezondheidszorg en deze stijgen beetje bij beetje
in moeilijkheidsgraad.
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Bachelor - afstandstraject
Vroedkunde in afstandsonderwijs
Turnhout

EEN OPLEIDING OP JOUW RITME
Een koppel begeleiden voor, tijdens en na
zwangerschap en bevalling? Is dat iets voor
jou? Maar ben je al aan het werk, heb je een
gezin? Dan hebbben we goed nieuws voor
jou. We bieden onze opleiding, bachelor in de
Vroedkunde, nu ook aan in afstandsonderwijs.
Ben je zelfstandig, stressbestendig en kun je
goed samenwerken, plannen en organiseren?
Wil jij gaan doen wat je echt leuk vindt? Wij
helpen je om jouw droom te verwezenlijken.
WERKSTUDENT
•
•

•
•
•

4-jarig traject van ongeveer 45 studiepunten/jaar
1 vaste contactdag op de campus: op maandag volg je de
noodzakelijke colleges en praktijkvakken en leggen we uit
hoe je aan de slag gaat met de zelfstudiepakketten.
We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Opleidingscheques

PRAKTIJKGERICHT
•

•

•

•

•

•

•

Reeds vanaf het eerste jaar oefen je in ons nieuw
simulatiecentrum en krijg je verloskundige vakken.
Vanaf het 2de jaar loop je stage op een kraamafdeling.
Vanaf het 3de jaar ga je zelf aan de slag met bevallingen en in het vierde jaar verdiep je jezelf hier nog
meer in, maar krijg je ook kans om een keuzestage te
doen.
Tijdens de opleiding loop je ook stage bij een
zelfstandige vroedvrouw of praktijk en op de dienst
neonatologie.
Je krijgt de kans om op internationale stage te gaan
binnen of buiten Europa.
De stages zijn onverdeeld in aantal weken per domein
en omvatten minimaal 34 uren per stageweek.
Nederlandse studenten kunnen zelf stages regelen in
Nederland.

WERKSTUDENT
•

•

•

Voorzie voldoende tijd en ruimte voor zelfstudie: reken op
anderhalve dag per week naast de maandag.
De studiebelasting is vergelijkbaar met 75% werken. Een
combinatie met meer dan 50% werken én een gezin is
doorgaans niet haalbaar.
We blijven ook een opleiding met veel stages: je moet in
staat zijn om per jaar minimaal 6 weken stage in 1 periode
te lopen.

INTAKEGESPREK
We voorzien een verplicht intakegesprek op
afspraak eind augustus/begin september live of
via skype. Hiervoor dien je het intakeformulier
voor 16 augustus door te sturen naar
irina.coomans@thomasmore.be

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

Contact
Irina Coomans
irina.coomans@thomasmore.be
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Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

PROGRAMMA FASE 1

SP

PROGRAMMA FASE 2*

SP

SEMESTER 1

SEMESTER 1
3

Laag risico neonatologie

3

3

Gynaecologie

3

Informatievaardigheden

3

Persoonlijke ontwikkeling: verdieping

3

Omgaan met de cliënt

3

Algemene farmacologie

3

Anatomie en fysiologie deel 1

4

Fysiologische zwangerschap

5

Fysiologisch postpartum

7

SEMESTER 2

Neonatologie
Voedingsleer

Gespecialiseerde farmacologie

SEMESTER 2
Anatomie en fysiologie deel 2
Genetica en embryologie
Filosofisch, ethisch en juridisch redeneren
Principes evidence based practice
Fysiologische baring

4
3
3
4
4

JAAR
Persoonlijke ontwikkeling: verkenning

PROGRAMMA FASE 3*

4
SP

SEMESTER 1

Verloskundige zorg in de 1ste lijn
Algemene pathologie en dieetleer
Omgaan met de cliënt in zijn context

JAAR
Klinisch Onderwijs 1
7 weken stage materniteit in semester 1 of 2 (incl.
basisstage)

11

PROGRAMMA FASE 4*

SP

SEMESTER 1

Verloskundige. zorg intra- en postpartaal deel 1

6

Verloskundige zorg intra- en postpartaal deel 2

Verloskundige zorg prenataal

3

10 weken stage

Hoog risico neonatologie

3

SEMESTER 2

Persoonlijke ontwikkeling: integratie

5

Periconceptuele zorg

4 weken stage (neonatologie/prenatale consultatie/eerste lijn)

Kwaliteit in de zorg

SEMESTER 2

9 weken stage

Minors
10 weken stage (6 verloskamer + 4 neonatologie/1ste lijn/
prenatale consultatie)

6

JAAR
Klinisch onderwijs 2

3
4
5
5

21

5

5
3

JAAR
Klinisch onderwijs 3

24

Bachelorproef
Omgaan met het team

5
4

* Programma fase 2, 3 en 4 onder voorbehoud

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES
Op Campus Turnhout zetten we in op praktijk. Je treedt
binnen in een hoogtechnologische leeromgeving om
feeling te krijgen met de realiteit. In gloednieuwe
simulatieruimtes leer je op een veilige manier de
kneepjes van het vak.
Je doorloopt allerlei scenario’s in domeinen van
de gezondheidszorg en stijgt beetje bij beetje in
moeilijkheidsgraad.

INFOAVOND
maandag 8 juni 2020
19-21 u.
voor kandidaat-studenten
afstandsonderwijs en partners
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 Bachelor Vroedkunde

Bachelor - verkort traject
Vroedkunde voor verpleegkundigen
Lier en Turnhout

Bachelors in de Verpleegkunde kunnen op
2 jaar tijd een diploma Vroedkunde behalen.
DOELGROEP
Bachelors Verpleegkunde
UURROOSTER
2 academiejaren (120 studiepunten);
voltijds of deeltijds dagonderwijs
@WORK
32 weken stage, verdeeld over de beide jaren

PROGRAMMA
LEERLIJN 1: PRENATALE ZORG
Fysiologische zwangerschap (VR-Brug-BaVp)***
Verloskundige zorg in de 2de lijn: Prenataal (Deel 1)
Genetica en embryologie***

3
3
3

LEERLIJN 2: INTRA- EN POSTPARTALE ZORG
Fysiologische baring (VR-Brug)***
Fysiologisch postpartum (VR-Brug-BaVp)***
Verloskundige zorg in de eerste lijn (Vr-Brug)
Verloskundige zorg in de 2de lijn:
Intra- en postpartaal (deel 1) (VR-Brug)
Verloskundige zorg in de 1ste en 2de lijn (Deel 2)
Neonatologie***
Laagrisico neonatologie
Hoogrisico neonatologie

4
3
4
4
5
3
3
3

LEERLIJN 3: GESPECIALISEERDE ZORG IN DE
VERSCHILLENDE LEVENSFASEN VAN DE VROUW
Gynaecologie
Periconceptuele zorg

3
5

LEERLIJN 4: BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie

3

LEERLIJN 5: DE VROEDVROUW ALS
KWALITEITSBEWAKER EN ORGANISATOR
LEERLIJN 6: PSYCHOSOCIAAL AGOGISCHE LIJN
Omgaan met de cliënt in zijn context (Vr-Brug)
Omgaan met het team

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES

ONTWIKKELINGSLIJN

We zetten in op praktijk. Je treedt binnen in een hoogtechnologische leeromgeving om feeling te krijgen met
de realiteit. In gloednieuwe simulatieruimtes leer je op
een veilige manier de kneepjes van het vak. Je doorloopt
allerlei scenario’s in domeinen van de gezondheidszorg
en stijgt beetje bij beetje in moeilijkheidsgraad.

Pers. ontwikkeling in de professie: verdieping
Pers. ontwikkeling in de professie: integratie
Klinisch onderwijs VR-2
Klinisch onderwijs VR-3
Bachelorproef
Keuzeminors

Meer weten over deze opleiding? Surf naar www.thomasmore.be/ba-vk-vp.
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3
5

INTEGRATIELIJN

*** Begeleide zelfstudie

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier
Gerd Christoffersen
+ 32 (0)14 56 44 50
gerda.christoffersen@thomasmore.be

3
4

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout
Caroline Deceuninck
+ 32 (0)14 80 61 01
caroline.deceuninck@thomasmore.be

21
24
5
6

 Bachelor Vroedkunde

Bachelor - verkort traject
Vroedkunde voor O&G-verpleegkundigen
Turnhout
DOELGROEP

PROGRAMMA

Kandidaat-studenten met een obstetrie- en gynaecologie-aantekening (O&G) en minimum 2 jaar werkervaring als
O&G-verpleegkundige binnen het domein
Verloskunde.
UURROOSTER
Verkort traject van 95 studiepunten; voltijds of deeltijds
dagonderwijs
@WORK
26 weken stage, verdeeld over 8 weken in fase 2
en 18 weken in fase 3

LEERLIJN 1: PRENATALE ZORG
Verloskundige zorg in de 2de lijn: Prenataal (Deel 1)

3

LEERLIJN 2: INTRA- EN POSTPARTALE ZORG
Fysiologische baring (VR-Brug)***
Verloskundige zorg in de eerste lijn (Vr-Brug)
Verloskundige zorg in de 2de lijn: Intra- en postpartaal
(deel 1) (VR-Brug)
Verloskundige zorg in de 1ste en 2de lijn (Deel 2)
Laagrisico neonatologie
Hoogrisico neonatologie

4
4
4
5
3
3

LEERLIJN 3: GESPECIALISEERDE ZORG IN DE
VERSCHILLENDE LEVENSFASEN VAN DE VROUW
Periconceptuele zorg

5

LEERLIJN 4: BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie

3

LEERLIJN 5: DE VROEDVROUW ALS
KWALITEITSBEWAKER EN ORGANISATOR
Principes van EBP

4

LEERLIJN 6: PSYCHOSOCIAAL AGOGISCHE LIJN
Omgaan met de cliënt in zijn context (Vr-Brug)
Omgaan met het team

3
4

ONTWIKKELINGSLIJN
Pers. ontwikkeling in de professie: verdieping
Pers. ontwikkeling in de professie: integratie

3
5

INTEGRATIELIJN
Klinisch onderwijs Brug O&GVp
Klinisch onderwijs VR-3
Bachelorproef
Keuzeminors

11
24
5
6

*** Begeleide zelfstudie

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vk-ogvp.

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

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
Violet Vervloet
+ 32 (0)14 80 61 01
violet.vervloet@thomasmore.be

fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout
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Banaba
Geestelijke Gezondheidszorg
Turnhout

De geestelijke gezondheidszorg is per definitie
multidisciplinair. Deze banaba is zo opgevat
dat je de kans krijgt om je binnen je eigen
vakgebied te verdiepen via interactieve hoor
colleges, opdrachten, casusbesprekingen, zelf
studie en klinisch onderwijs (stage, rollenspel,
intervisie, studiebezoeken ...). De opleiding
schenkt aandacht aan het brede veld van de
geestelijke gezondheidszorg, zowel intra- als
extramuraal: psychiatrische ziekenhuizen,
psychiatrische afdelingen van algemene
ziekenhuizen (PAAZ), algemene ziekenhuizen
zonder psychiatrische dienst, centra geeste
lijke gezondheidszorg, centra algemeen
welzijnswerk, psychiatrische afdelingen van een
penitentiaire instelling of gevangenis justitie
huizen, comités voor bijzondere jeugdzorg,
therapeutische gemeenschappen, OCMW ’s …
DOELGROEP
Bachelors en masters Verpleegkunde, Vroedkunde,
Sociaal Werk, Psychologie, Orthopedagogie, Kinesitherapie,
Ergotherapie, Logopedie ...
UURROOSTER
•
•

1 academiejaar (2 semesters)
vaste lesdagen: elke vrijdag + op woensdag of
maandag om de veertien dagen

PROFESSIONELE BONUS
•

•

Als verpleegkundige kun je een bijzondere
beroepstitel Bachelor in de Geestelijke Gezondheidszorg aanvragen.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

@WORK
•

450 uren klinisch onderwijs.

PROGRAMMA

SEMESTER

Denkkaders
Financiële aspecten
Juridische en ethische aspecten
Wetenschappelijk onderzoek
Psychopathologie/psychofarmaca
Samenwerken in een therapeutische context
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2

4
1
2
3
3
5

STAGE EN PROJECTWERK
Initiële stage en projectwerk
Stage en afwerking project
De oudere hulpvrager binnen GGZ
De volwassen hulpvrager binnen GGZ
De jongvolwassen hulpvrager binnen GGZ
Kinderen en adolescenten binnen GGZ
Bijzondere doelgroepen
Maatschappelijke fenomenen
Ontwikkelingen in organisatie en beleid

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-ggz.

Contact
Liesbeth Verdonck
+32 (0)14 80 61 01
liesbeth.verdonck@thomasmore.be

1

KADERS BINNEN GGZ

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

8
9
3
3
3
3
4
5
4
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Banaba
Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg
Lier, Mechelen en Turnhout

De zorgen op een afdeling intensieve zorgen of
een spoedgevallendienst zijn zeer specifiek en
aan de verpleegkundigen die er werken, worden
hoge eisen gesteld. Je ontwikkelt competenties
om je snel in te werken op acute diensten.
DOELGROEP
Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde.
UURROOSTER
•

•

•

Campus Lier: 1 academiejaar (2 semesters); spreiding
over twee jaren is mogelijk, maandelijks 1 lesweek (van
maandagmorgen tot vrijdagmiddag).
Campus Mechelen: 2 academiejaren; spreiding over
meerdere jaren mogelijk; lessen op donderdag en vrijdag
om de twee weken: instappen kan zowel in september als
februari.
De organisatie is specifiek afgestemd op werkstudenten.
Campus Turnhout: 1 academiejaar; spreiding over twee of
meerdere jaren mogelijk; vaste lesdag: maandag.

@WORK
Lier
200 uren spoedgevallenzorg;
• 200 uren intensieve zorgen;
• 50 uren keuzestage.
•

Mechelen
• Je loopt 450 uren stage waarvan 200 uren op een
erkende spoedgevallendienst en 200 uren op een
erkende dienst IZ.
• 400 uren kun je binnen de eigen instelling presteren.
• 50 uren loop je buiten het ziekenhuis van tewerkstelling op een erkende dienst naar keuze.
Turnhout
Het klinisch onderwijs (stage) omvat:
• 200 uren spoedgevallenzorg;
• 200 uren intensieve zorg;
• 50 uren keuzestage.

PROFESSIONELE BONUS
•

•

•

Diploma Bachelor in de Intensieve Zorgen en
Spoedgevallenzorg.
Met je bachelordiploma kun je de bijzondere beroepstitel
‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en
spoedgevallenzorg’ aanvragen.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-izsz.

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
Bart Foets
+ 32 (0)14 56 44 50
bart.foets@thomasmore.be
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Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
Cindy Heremans
+ 32 (0)15 36 91 38
cindy.heremans@thomasmore.be

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
Tom Jordens
+ 32 (0)14 80 61 01
tom.jordens@thomasmore.be

SEMESTER

1

2

CAMPUS LIER EN CAMPUS TURNHOUT

JAAR

1

2*

CAMPUS MECHELEN

Verpleegkundige wetenschappen*

6

Semester 1

Kritische zorgen – Cardio

5

Kritische zorgen – Respiratoir

4

Pediatrie: medische en verpleegkundige
observaties en interventies

4

Verpleegkundige wetenschappen – Intensieve
zorgen

6

Wetenschappelijk onderzoek, psychosociale,
ethische, juridische en organisatorische aspecten

3

Verpleegkundige wetenschappen – Spoedeisende
zorgen

6

De cardiale patiënt op intensieve zorgen en
spoedgevallen

4

Klinisch onderwijs

27

Bachelorproef
6
* In Turnhout is verpleegkundige wetenschappen een jaarvak.

Semester 2
Intensieve zorgen: capita selecta

4

Uitzonderlijke zorgvragen op intensieve zorgen
en spoedgevallen

4

Spoedgevallenzorg: capita selecta

4

De thoraco-abdominale patiënt op intensieve
zorgen en spoedgevallen

4

Jaaropleidingsonderdeel (modeltraject - inwisselbaar)
Klinisch onderwijs stage Intensieve zorgen (200 u)

12

Klinisch onderwijs keuzestage (50 u)

3

Klinisch onderwijs: stage Spoedgevallen (200 u)

12

Bachelorproef

6

* Academiejaar 2020 - 2021
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Banaba
Ouderencoaching
Geel

De ouderencoach informeert en geeft advies,
coacht in beslissingsprocessen, organiseert inspraak
en signaleert aan het beleid, creëert kansen tot
participatie en maatschappelijk engagement,
werkt mee aan positieve beeldvorming, behartigt
belangen van de doelgroep en kan omgaan met
diversiteit en interculturaliteit.

PROGRAMMA

De ouderencoach werkt met ouderen en legt de nadruk op
hun mogelijkheden om hen de regie van het eigen leven
maximaal in handen te laten houden.
Hiervoor focust de ouderencoach op de veranderingsprocessen die nodig zijn bij individuen, organisaties en in de
samenleving.

BEMIDDELEN

DOELGROEP
Bachelors met interesse voor ouderen.
UURROOSTER
•
•

Vaste lesdag: vrijdag.
Voltijds 1 academiejaar, deeltijds 2 academiejaren.

PROFESSIONELE BONUS
Diploma Bachelor in de Ouderencoaching.
@WORK
•
•
•
•

•
•
•

centrumleider in een lokaal dienstencentrum
seniorenconsulent
buurtzorgregisseur
beleidsmedewerker bij een ouderenorganisatie, een lokaal
bestuur of een woonzorgorganisatie
beleidsmaker sociale zaken in stad of gemeente
coördinator thuiszorgdiensten
eindeloopbaanbegeleider op een personeelsdienst

DE OUDERE ALS PERSOON
DE OUDERE IN DE SAMENLEVING
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5

Sociologische en historische aspecten van
het ouder worden

COACHEN

5

Waarderend coachen op individueel, team- en
organisatieniveau

5

Oefenen in bemiddelingssituaties

RECHT

5

Juridische implicaties van het ouder worden

ZORG- EN WELZIJNSLANDSCHAP

5

Verkennen en toepassen

OUDERENBELEID EN BELEIDSBEÏNVLOEDING

10

De ontwikkeling van ouderenbeleid op verschillende
niveaus: organisatie, lokaal, Vlaams, Belgisch, internationaal
Methodieken om aan beleid te participeren en om
beleid te beïnvloeden

MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN

10

Nieuwe velden ontwikkelen van participatie, emancipatie,
zorg, gemeenschapsvorming

PRAKTIJK (DEEL 1)

5

Praktijk- of beleidsvraagstuk uitwerken in een organisatie

PRAKTIJK (DEEL 2)

5

Praktijk -of beleidsvraagstuk uitwerken in een organisatie
TOTAAL
60

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-oc.

Contact
Vera Nijs
+ 32 (0)14 56 23 10
ouderencoaching@thomasmore.be

5

Psychologische aspecten van het ouder worden

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/ouderencoaching
thomasmore.be/geel

OPLEIDINGSONDERDELEN NAJAAR 2020

OPLEIDINGSONDERDELEN VOORJAAR 2021

De oudere als persoon (5 studiepunten)
• Verdieping in de psychologie van de oudere mens,
gerontologie: achtergronden en visies in de ouderdomspsychologie
• Veranderingen bij het ouder worden
• Ouderen en hun nabije relatiekring
• Optimaal ouder worden
• Uitdagingen bij het ouder worden

De oudere in de samenleving (5 studiepunten)
• Situering van de oudere in de maatschappelijke context
van vroeger, nu en in de toekomst
• Beeldvorming en theorieën over ouderen en ouder
worden
• Diversiteit en maatschappelijke evoluties
• Ouderen en hun sociale kapitaal (ouderen en eenzaamheid, zorgzame buurten, mantelzorg)
• Ouderen en hun fysieke kapitaal (armoede, wonen)
• Ouderen en hun menselijke kapitaal (empowerment,
gerontospecifieke methodieken)

»» 3 contactmomenten | blended learning & flipped
classroom
Coachen (5 studiepunten)
• Achtergronden en praktijk van waarderend coachen op
individueel, team- en organisatieniveau.
• Theoretische achtergronden van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) en basisbegrippen uit de
positieve psychologie.
• Trainen in waarderend coachen op individueel niveau.
• Waarderend onderzoeken van een team- of organisatievraagstuk.

»» 4 halve dagen + opdrachten
Ouderenbeleid en beleidsbeïnvloeding (10 studiepunten)
• Principes van beleid
• Structuren voor de ontwikkeling van ouderenbeleid
• De rol van belangengroepen in het ouderenbeleid
• Methodieken van beleidsparticipatie en -beïnvloeding
• Lesinhouden afmeten aan de concrete realiteit
• Individuele en collectieve uitwerking van een veranderingsproject

»» 5 workshops van 4 uur
»» 8 halve dagen + opdrachten
Bemiddelen (5 studiepunten)
• 12 contacturen: theorie en oefeningen
(rollenspellen, interactief bevragen)
• 100 uur zelfstudie: portfolio
Zorg- en welzijnslandschap (5 studiepunten)
• Kennismaking met de ruime zorg- en welzijnssector voor
ouderen
• Ouderen adviseren
• Inzicht in maatschappelijke tendensen op vlak van zorg en
welzijn: van zorgzame buurten tot nieuwe woonvormen
en zorgrobots

Maatschappelijk innoveren (10 studiepunten)
• Het proces, de kenmerken en de technieken rond
maatschappelijke innovatie: hoe creëer je maatschappelijke impact door innovatief te werk te gaan? Welke
vaardigheden heb je daarbij nodig?
• Maatschappelijk innoveren in co-creatie: waarom en
hoe? Stakeholders identificeren en betrekken
• Uitwerking van een innovatie-idee a.d.h.v. het impact
driven business model om de focus op maatschappelijke
verandering te behouden.
Projectmatig werken en krachtig communiceren staan
centraal.

»» 4 halve dagen, werkveldbezoek en opdrachten
Recht van en voor ouderen (5 studiepunten)
• Erfrecht, recht op waardig levenseinde, patiëntenrechten,
beschermingsstatuten en pensioenen

»» 8 halve dagen (les, praktijkgetuigenissen, leeruitstap)
+ opdrachten
Praktijk en bachelortoets deel 2 (5 studiepunten)
• Projectplan implementeren en projectrapport schrijven

»» 4 halve dagen + opdracht
Praktijk en bachelortoets deel 1 (5 studiepunten)
• Praktijkplan uitwerken in een organisatie
• 4 halve dagen met coach of in studiegroep

»» 4 halve dagen met coach of in studiegroep
»» 118 uur ervaring opdoen (individueel of in groep)

»» 118 uur ervaring opdoen (individueel of in groep)
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Banaba
Pediatrie en Neonatologie
Lier en Turnhout

De opleiding focust op vier domeinen van de
kinderverpleegkunde: intensieve neonatologie,
intensieve zorgen pediatrie, zorg voor kinderen
met een chronische ziekte of kinderen met een
handicap en kinderpsychiatrie.
In elk van deze domeinen beantwoorden we vragen vanuit
medische, verpleegkundige, psychosociale en
pedagogische invalshoek.
Er is ook aandacht voor professioneel samenwerken,
managementvaardigheden en wetenschappelijk onderbouwd
rapporteren.

@WORK
450 uren stage in volgende domeinen:
• neonatologie
• algemene en gespecialiseerde medische chirurgische
eenheden voor kinderen
• pediatrische basisgezondheidszorg of extramurale
pediatrische zorg of kinder- en jeugdpsychiatrie
PROGRAMMA

SEMESTER

Neonatologie

2

5

Intensieve zorgen pediatrie
Interdisciplinaire zorg voor het chronisch zieke kind

6
5

Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van
het kind

5

DOELGROEP

Verpleegkundige wetenschappen

Bachelors Verpleegkunde & bachelors Vroedkunde

Klinisch onderwijs

27

UURROOSTER

Bachelorproef

6

•
•

1 academiejaar (2 semesters)
spreiding over twee academiejaren mogelijk

PROFESSIONELE BONUS
•
•

•

Diploma Bachelor in de Pediatrie en Neonatologie
Met je bachelordiploma kun je de bijzondere beroepstitel
‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en
neonatologie’ aanvragen
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-pn.
Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier
Katrin De Winter + 32 (0)14 56 44 54
katrin.dewinter@thomasmore.be
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1

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout
Ilse Van Gorp + 32 (0)14 80 61 01
ilse.vangorp@thomasmore.be

6

WERK
EN
STUD
EREN

Postgraduaat
Client-centered Spelcounseling
Antwerpen

Dit postgraduaat leidt professionals op
tot spelcounselor met een client-centered
basishouding. Een client-centered spelcounselor
begeleidt kinderen met uiteenlopende
psychosociale problemen: rouw, (faal)angst,
echtscheiding, pestproblematiek, ...
Het spel van het kind staat centraal. Spel is een natuurlijke
uiting van het kind. Daarin laat het zien waarmee het zich
bezighoudt en welke problemen het ervaart. Spel geeft het
kind ook de gelegenheid om te ontspannen, gedachten,
gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken
en te experimenteren met nieuw gedrag. De opleiding
verloopt in samenwerking met de NVS (Netwerk Vlaamse
Speltherapeuten).

PROFESSIONELE BONUS
•

•
•

Getuigschrift Postgraduaat Client-centered
Spelcounseling
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

@WORK
Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die
samen 9 opleidingsdagen en twee trainingsweekends
omvatten. Bij deze modules zijn er intervisiemomenten
voorzien.
Het tweede opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die
samen 12 opleidingsdagen en één trainingsweekend
omvatten. Bij deze modules zijn er supervisiemomenten
voorzien.

DOELGROEP

PROGRAMMA

Voornamelijk Professionele bachelors Toegepaste Psychologie
en Orthopedagogie, masters Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, bachelors Gezinswetenschappen.

OPLEIDINGSJAAR 1

UURROOSTER
•
•
•
•
•

2 academiejaren (40 studiepunten)
10 praktijkgerichte modules
240 contacturen
vaste lesdag: donderdag
trainingen: residentieel van vrijdagavond tot zondagmiddag

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

Inleiding in de client-centered basishouding
Spel en spelontwikkeling
Training 1: grondhoudingen in client-centered
spelcounseling
Het proces van client-centered spelcounseling
Training 2: ‘getuige zijn’

OPLEIDINGSJAAR 2
Interventies in client-centered spelcounseling
(deel 1)
Module 7 Het kind in zijn context
Interventies in client-centered spelcounseling
Module 8
(deel 2)
Training 3: thema’s in het client-centered
Module 9
spelcounselingsproces
Module 10 Psychosociale problemen bij kinderen.
Module 6

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

Contact
Tini Hilgert
+ 32 (0)3 432 19 12
tini.hilgert@thomasmore.be

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
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Postgraduaat
Diabeteseducator
Lier

Het aantal mensen met diabetes mellitus
neemt almaar toe, onder meer door de
veroudering van de bevolking, de Westerse
levensstijl en de toename van obesitas. Heel
wat zorgverleners, zowel intra- als extramuraal,
worden geconfronteerd met deze problematiek.
De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2
diabetespatiënten in eerste lijn bracht heel wat
veranderingen met zich mee in de diabeteszorg.
De diabetesverpleegkundige heeft nu een grote
verantwoordelijkheid in de thuiszorg.
Het postgraduaat Diabeteseducator besteedt aandacht
aan de verschillende rollen van een diabeteseducator:
expert, educator, consulent, innovator en ondernemer.
Naast het uitdiepen van de theoretische kennis, komen
praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire
interacties aan bod. Na de opleiding kun je met
de nieuwste wetenschappelijke inzichten kwalitatieve
diabeteszorg verlenen in de eerste- en
tweedelijnsgezondheidszorg.
DOELGROEP
Bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde, kinesitherapeuten,
diëtisten en podologen; HBO5-verpleegkundigen kunnen zich
inschrijven via permanente vorming.

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

•
•

Getuigschrift postgraduaat Diabeteseducator.
De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV.
Met het getuigschrift Diabeteseducator kan
je een specifiek registratienummer aanvragen.
Verpleegkundigen kunnen de erkenning aanvragen
van de bijzondere beroepsbekwaamheid van
‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid
in de diabetologie.’
HBO5-verpleegkundigen krijgen een certificaat.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

@WORK
Het klinisch onderwijs omvat 40 uren stage: 32 uren in
de tweede lijn, 4 uren in de eerste lijn, 4 uren bijwonen
van patiëntgerichte initiatieven.
PROGRAMMA
THEORETISCHE OPLEIDINGSONDERDELEN
Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen
Biomedische wetenschappen
Innovatie en organisatie van de diabeteszorg
m.i.v. paper
Casuïstiek (+ practicum)

•
•
•
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4
4

KLINISCH ONDERWIJS
40 uren stage + portfolio

UURROOSTER
•

4
4

Oktober-maart;
150 lesuren (23 lesdagen)
vast lesdag: laatste vrijdag september-april
schriftelijk examen: einde mei-begin juni.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-de.

Organisatie i.s.m. Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen. De lessen gaan afwisselend door op
Campus Lier en op Artesis Plantijn.

Contact
Kristien Lippens
+ 32 (0)14 56 44 50
kristien.lippens@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier

4
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Postgraduaat
Forensische Psychodiagnostiek & Counseling
Antwerpen

De forensische psychologie beweegt zich op
het raakvlak van psychosociale hulpverlening en
justitie. Forensische hulpverlening vereist dan
ook specifieke kennis en vaardigheden, zoals
juridische en deontologische kennis, kennis van
frequente vormen van psychopathologie binnen
dit werkveld, vaardigheid in de hantering van
forensische psychodiagnostische instrumenten,
en counselingvaardigheden relevant voor de
hulpverlening bij daders en slachtoffers.
De groei van de forensische hulpverlening gaat gepaard met
een toenemende vraag naar specifieke kennis en deskundigheid. Dit postgraduaat reikt professionals een brede en
diepgaande vorming in de forensische psychologie aan. Het
curriculum waarborgt een integrale aanpak, gericht op kennis
én vaardigheden.
DOELGROEP
Professionele bachelors Toegepaste Psychologie, masters
Psychologie of Pedagogische Wetenschappen.

PROFESSIONELE BONUS
•

•
•

Getuigschrift Postgraduaat Forensische
Psychodiagnostiek & Counseling
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

PROGRAMMA
OPLEIDINGSJAAR 1
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Tussen justitie en hulpverlening
Psychodiagnostiek bij meerderjarige plegers I
Psychodiagnostiek bij meerderjarige plegers II
Psychodiagnostiek bij minderjarige plegers

OPLEIDINGSJAAR 2
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

Integratief werken binnen
het forensisch werkveld
Counseling bij plegers I
Counseling bij plegers II
De psychologie van het slachtofferschap

*Programma onder voorbehoud

UURROOSTER
•
•
•
•

2 academiejaren (40 studiepunten)
8 modules
168 contacturen (28 x 3 uren)
vaste lesdagen: dinsdag- of donderdagavond

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-fpc.

Contact
Dr. Natalie Aga
+ 32 (0)3 432 40 11
natalie.aga@thomasmore.be

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
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Postgraduaat
Gedragscounseling
Antwerpen

Het Postgraduaat Gedragscounseling leidt
professionals op in de psychosociale begeleiding
binnen een gedragstherapeutisch kader.
Als gedragscounselor train, ondersteun en
begeleid je kinderen, jongeren en volwassenen
die problemen ervaren in hun dagelijks 
functioneren.
Verschillende begeleidingsvormen en probleemgebieden
komen in de opleiding aan bod.

PROFESSIONELE BONUS
•
•

•
•

Getuigschrift postgraduaat Gedragscounseling
Gratis lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor
Gedragstherapie (VVGT)
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

PROGRAMMA
OPLEIDINGSJAAR 1
Module 1

Gedragstherapeutisch proces

DOELGROEP

Module 2

Leertheoretische principes

Professionele bachelors Toegepaste Psychologie en
Orthopedagogie, masters Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen en psychiaters (in opleiding).
Deelnemers moeten tewerkgesteld zijn in een setting die
psychosociale begeleiding toelaat.

Module 3

Begeleidingsdomein psycho-educatie en
groepstraining

Module 4

Begeleidingsdomein crisishulp

Module 5

Begeleidingsdomein ondersteunende en
activerende begeleiding

UURROOSTER

Module 6

Probleemdomein emoties

Module 7

Probleemdomein gezin en relatie

Module 8

Probleemdomein zelfcontrole

Module 9

Probleemdomein stress

•
•
•
•

2 academiejaren (40 studiepunten)
10 modules
258 contacturen
15 opleidingsdagen (90 uur), 5 supervisiedagen (30 uur) en
3 gedragstherapeutische supervisies in kleine groep (9 uur)
per opleidingsjaar; vaste lesdag: vrijdag

OPLEIDINGSJAAR 2

Module 10 Probleemdomein existentiële vragen

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-gc.

Contact
Dr. Elise Debeer
+ 32 (0)3 432 18 93
elise.debeer@thomasmore.be
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Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
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Postgraduaat
Interculturele Hulpverlening
Antwerpen

PERSPECTIEVEN OP CULTUURSENSITIEF HANDELEN
IN HET ONDERWIJS EN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
In deze superdiverse samenleving staat de
hulpverlening voor boeiende uitdagingen. In
de relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuurverschillen een rol. Dit postgraduaat werkt aan het
versterken van de interculturele competentie
van een hulpverlener. Vanuit een cultuursensitief
perspectief kunnen hulpvraag en zorgaanbod
beter op elkaar afgestemd worden. Specifieke
thema’s en methodes van intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen komen aan bod.
Na dit postgraduaat ben je in staat om met een
open, nieuwsgierige houding het onbekende te
bevragen, zowel bij andere mensen als bij jezelf.

UURROOSTER
•

•

Eén academiejaar met vier modules die als
totaalpakket (20 studiepunten) worden aangeboden.
De opleiding vindt plaats op 13 dinsdagen en op 1
zaterdag. De zaterdagsessie gaat door in Mechelen.

Het aanbod bestaat uit interactieve lezingen door
gastdocenten, workshops en portfolio-opdrachten.
PROFESSIONELE BONUS
•

•
•

Getuigschrift Postgraduaat Interculturele
Hulpverlening
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille
PROGRAMMA

20 SP

Dit postgraduaat is een samenwerking tussen Thomas More,
opleiding Toegepaste Psychologie en CIMIC en Associatie
KU Leuven.

MODULE 1

DOELGROEP

MODULE 2

We streven naar een heterogene en multidisciplinaire
deelnemersgroep waar leren van elkaar van belang is:
• masters en professionele bachelors in
humane wetenschappen
of
• gelijkgesteld door (werk-)ervaring in het domein van
de interculturele hulpverlening.

Hulpverlenen in de superdiverse samenleving

Ik en de ander: over identiteit en
interculturaliteit in de hulpverleningsrelatie.

MODULE 3
Interculturele vaardigheden

MODULE 4
Hulpverleningsmethoden en -praktijken
Onder voorbehoud gaan enkele lessen door in Mechelen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-ih.

Contact
Sofian Elbouazati
Coördinator
+ 32 (0)3 432 19 02
sofian.elbouazati@thomasmore.be

Meike Vroom
Modulesupervisor
+ 32 (0)3 432 19 85
meike.vroom@thomasmore.be

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
135

WERK
EN
STUD
EREN

Postgraduaat
Leiderschap in Zorg
Turnhout

De moderne gezondheidsinstelling heeft nood
aan gekwalificeerd leidinggevend paramedisch
personeel op afdelingsniveau. Deze opleiding
richt zich tot mensen die leiding willen geven aan
een organisatorische eenheid in een ziekenhuis,
een instelling voor gehandicapten, een rust- en
verzorgingstehuis, in de psychiatrie of in de
thuiszorg. Mensen die ervoor kunnen zorgen dat
afdelingsdoelstellingen worden bereikt. De zorg
voor het personeel hoort daar ook bij.

PROGRAMMA
INTEGRALE LEERLIJN, THEORETISCHE VAKKEN
Algemeen beleid
Middenmanagement
Middelenmanagement
Management van de organisatie
Projectmanagement & research based werken
Regelgeving in de gezondheidszorg
Ethische reflectie

PROJECTWERKING
BEROEPSONTWIKKELINGSBEGELEIDING (COACHING)

DOELGROEP
Bachelors Verpleegkunde of Vroedkunde, HBO5verpleegkundigen, begeleiders jeugd- en gehandicaptenzorg,
hoofd kinesitherapeuten, hoofd sociale dienst, …
UURROOSTER
2 academiejaren: over het algemeen is er elke schoolweek één
lesmoment voorzien dat valt op donderdag van 19.20 tot 22 u.
of vrijdag van 8.30 tot 16 u. (eerste jaar vijf vrijdagen, tweede
jaar één) of op zaterdag van 8.25 tot 12.10 u.
PROFESSIONELE BONUS
•
•

•
•

Getuigschrift Postgraduaat Leiderschap in Zorg.
De opleiding is erkend als basisopleiding in het kader van
functiecomplement voor leidinggevenden.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille.

@WORK
Een specifieke stage is niet voorzien, wel projectwerk op de
eigen werkvloer.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-lz.
Contact
Dorine Nevelsteen + 32 (0)14 80 61 01
dorine.nevelsteen@thomasmore.be
Juan Luyten
juan.luyten@hivset.be
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Campus Turnhout
Campus Turnhout i.s.m. KDG
en Vormingscentrum HIVSET
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout
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Postgraduaat
Meertaligheid
Antwerpen

Hoe onderzoek je de moedertaal van een kind?
Hoe communiceer je met anderstalige ouders?
Kun je de moedertaal integreren in taaltherapie?
Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling?
Ontdek het in het postgraduaat Meertaligheid!

DOELGROEP
•
•

Logopedisten
Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken
om meertalige kinderen met taalproblemen te
behandelen

PROFESSIONELE BONUS
INHOUD
In het eerste luik krijg je inzicht in recent wetenschappelijk
onderzoek over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context. Deze theoretische inzichten
gaan hand in hand met praktische oefeningen zodat je ook
je vaardigheden als interculturele hulpverlener versterkt. We
bieden je tips & tricks die de communicatie met anderstalige
ouders vergemakkelijken.

•
•
•

Getuigschrift postgraduaat Meertaligheid
Kmo-portefeuille
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

PROGRAMMA

20 SP

ACHTERGROND
Interculturele hulpverlening

In het tweede luik leer je meertalige kinderen met taalproblemen onderzoeken. Een gedetailleerde anamnese, intelligentieonderzoek, taalonderzoek in het Nederlands én in de
moedertaal van het kind komen aan bod. Verworven kennis en
vaardigheden pas je meteen toe op je eigen cliënten.
Het derde en laatste luik focust op taaltherapie bij meertalige
kinderen. Vertrekkend vanuit een degelijk behandelplan zul je
in staat zijn indirecte en directe therapie met aandacht voor de
moedertaal in te vullen. De transfer naar je eigen praktijk staat
opnieuw centraal.
Het postgraduaat Meertaligheid levert jou een unieke expertise
op, een troef in onze huidige superdiverse maatschappij.

Meertalige ontwikkeling en meertalig opvoeden
Communicatie met anderstalige ouders
Werken met gezinnen in armoede

DIAGNOSTIEK
Richtlijnen voor anamnese
Taalonderzoek in het Nederlands én in de moedertaal
Samenwerken met taalanalisten
Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen

THERAPIE
Directe en indirecte therapie
- Therapiedoelen in het Nederlands én in de moedertaal
- Adviezen voor de school
- Adviezen voor de ouders
Talensensibilisering in de logopedische praktijk

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-mt.

Contact
Heleen Leysen
+ 32 (0)3 432 40 40
heleen.leysen@thomasmore.be

Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sint-andries
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Postgraduaat
Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling
Antwerpen

Binnen de neuropsychologie bestuderen we
de werking van het brein en de relatie daarvan
met gedrag. In de voorbije decennia is de
interesse voor de neuropsychologie aanzienlijk
toegenomen. Dit postgraduaat wil de bestaande
inzichten uit de neurowetenschappen verbinden
met psychologische toepassingen zodat in de
dagelijkse praktijk de meest recente evidence-based evoluties uit de neurowetenschappen
ook effectief kunnen worden gehanteerd.

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•
•
•

PROGRAMMA
Module Neuropsychologische diagnostiek
bij kinderen en jongeren
Module Neuropsychologische Counseling
Themareeks 1 (met deelname aan Adventure Therapy)

ACADEMIEJAAR 2
 odule Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen
M
en ouderen

DOELGROEP

•
•

•

Module Neuropsychologische Counseling Themareeks 2
Enkele lessen zullen doorgaan in Gent.

GROEPSGROOTTE
max. 25

UURROOSTER
•

20 SP

ACADEMIEJAAR 1

Je krijgt les van verschillende ervaren docenten die
aan de hand van demonstraties van testmateriaal en
casusbesprekingen de theoretische modellen toelichten. Het
accent ligt niet enkel op kennis maar ook op vaardigheden.

Professionele bachelors Toegepaste Psychologie, masters
Psychologie en masters Pedagogische Wetenschappen.
Ander diploma hoger onderwijs? Stel je kandidaat via een
motivatiebrief met CV: noortje.hermans@thomasmore.be.
Een stuurgroep toelatingsvoorwaarden beoordeelt elk dossier
afzonderlijk.

Getuigschrift officieel erkend postgraduaat
Gebruik van digitaal platform
Studentenkaart
Toegang tot Thomas More Leercentrum
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en kmo-portefeuille

2 academiejaren
84 contacturen (28 avonden van 3 uren)
Vaste lesdagen: dinsdag- of donderdagavond; één halve
dag voor Adventure Therapy bij module Counseling
themareeks 1
Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke modules.

PRIJS
•

•

Voor het volledige postgraduaat: € 975
voor 4 modules incl. digitaal leerplatform en
Adventure Therapy
Enkel beide counselingsmodules: € 745 incl. digitaal
leerplatform en Adventure Therapy

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-ndc.

Contact
Sofie Rysheuvels (praktisch)
sofie.rysheuvels@thomasmore.be
+ 32 (0)3 432 18 59
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Noortje Hermans (inhoudelijk)
noortje.hermans@thomasmore.be
+ 32 (0)3 241 08 29 (onthaal)

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
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Postgraduaat
Palliatieve Zorg
Lier

Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde
vorm van zorgverlening aan patiënten in de
laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg
staan voor een goede pijnbestrijding en
symptoomcontrole, psychosociale, emotionele
en spirituele begeleiding van patiënt en familie
en ondersteuning bieden bij het rouwproces van
de nabestaanden.
In samenwerking met: Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen & Netwerk Palliatieve Zorg
Mechelen.
DOELGROEP
Bachelors in de verpleegkunde en HBO5-verpleegkundigen.
Ook mogelijk voor kinesisten, ergotherapeuten, ...
UURROOSTER
•
•

Basismodule Najaar 2020
Verdiepingsmodule Voorjaar 2021 + 4 themadagen

PROGRAMMA
BASISMODULE

5

Inleiding in het zorgconcept
• Regelgeving palliatieve zorg
• Training communicatie en sociale vaardigheden
• Pijn- en symptoomcontrole
• Vocht en voedingstoestand in de terminale fase
• Omgaan met verlies
• Belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking
• Zorg met aandacht voor de spirituele nood
• Werken in multi- en interdisciplinair teamverband
• Cultuursensitieve zorg
• Casuïstiek
•

VERDIEPINGSMODULE

7

Pijn- en symptoomcontrole (verdieping)
• Verpleegkundig handelen in een palliatieve setting
vanuit een ethisch en juridisch perspectief
• Verlies en rouwverwerking
• Communicatie met de zorgvrager en zijn naaste(n)
• Casuïstiek
•

KLINISCH ONDERWIJS

8

 tage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio
S
in één setting.
• Mogelijkheid om stage in eigen instelling te lopen.
•

4 THEMADAGEN

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

Getuigschrift Postgraduaat Palliatieve zorg.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor
de BBK Palliatieve zorg.

@WORK
Stage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio in één
setting. Minstens de helft van stage dien je op een andere
dienst dan de eigen werkplek te lopen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-pz.

Contact
Kim Vlieghe
+ 32 (0)14 74 01 53
kim.vlieghe@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier
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Postgraduaat
Preconceptionele Zorg
Turnhout

Preconceptionele zorg gaat over het tijdig
informeren over vruchtbaarheid en de
risicofactoren voor het ongeboren kind.
De zorg richt zich niet enkel tot koppels met
een zwangerschapswens, maar tot alle vrouwen
in de reproductieve leeftijd, onafhankelijk
van een zwangerschapswens, en tot jongeren
vóór de vruchtbare periode.
DOELGROEP
Afgestudeerde vroedvrouwen, huisartsen of andere
gediplomeerde zorgverleners.
UURROOSTER
•
•
•

1 academiejaar (2 semesters);
Vaste lesdag: op vrijdag, om de 2 weken
De module verpleegkundige wetenschappen vindt plaats
in het 1ste semester op woensdag.

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

Getuigschrift Postgraduaat Preconceptionele Zorg.
De opleiding is geaccrediteerd voor vroedvrouwen.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

PROGRAMMA

140

1

2

6

Menstruele cyclus en embryologie; NFP en
fysiologie van de menstruele cyclus; hormonale
anticonceptie (update), psychologische en
psychopathologische aspecten van voortplanting,
gezondheid en vruchtbaarheid; de vroedvrouw
en preconceptionele zorg in de 1e lijn: de
praktijk; wetgeving bij preconceptionele
zorg; vruchtbaarheidsbewustzijn bij jongeren;
verloskundige problematiek en zwangerschap
(chronische aandoeningen, SOA, …)

VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN

6

Opzoeken en verwerken; literatuur; ontwikkelen
hulpmiddelen voor kwaliteitszorg; implementatie
en innovatie; ethiek.

PRENATALE TESTEN EN GENETICA

3

Mogelijkheden bij prenatale screening en
diagnostiek; ethische aspecten en beleving bij
prenatale screening en abortus; counseling door
de vroedvrouw; studiebezoek aan het Centrum
voor Menselijke Erfelijkheid (UZ Leuven)

FERTILITEIT

3

Subinfertiliteit: medische aspecten; workshop
in counseling; mindfulness; acupunctuur;
studiebezoek

EINDWERK

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-pcz.

Contact
Violet Vervloet
+ 32 (0)14 80 61 01
violet.vervloet@thomasmore.be

SEMESTER

BASISMODULE PRECONCEPTIONELE
ZORG

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

6
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Postgraduaat
Psychodiagnostiek
Antwerpen

Dit postgraduaat gaat dieper in op
actuele tendensen en evoluties in het
psychodiagnostisch denken binnen de
verschillende psychologische werkvelden.

@WORK
Alle modules worden praktijkgericht ingevuld met extra
aandacht voor nieuw diagnostisch instrumentarium en
methodieken.

Je kiest minstens 4 modules uit een aanbod van 12. Elke
module kadert de recente tendensen, visies en benaderingen
in verband met psychologisch onderzoek.
Bestaande en nieuwe diagnostische instrumenten worden
toegelicht, beoordeeld en aan de praktijk getoetst. Een
greep uit de thema’s: intelligentie, ADHD, leerstoornissen,
opvoeding en persoonlijkheid.
DOELGROEP
Professionele bachelors Toegepaste Psychologie, masters
Psychologie en masters Pedagogische Wetenschappen.
UURROOSTER
•
•
•
•

1 of 2 academiejaren
84 contacturen (28 x 3 uren)
vaste lesdagen: dinsdag- of donderdagavond
je kunt je inschrijven voor aparte modules

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

Getuigschrift Postgraduaat Psychodiagnostiek
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

PROGRAMMA
OPLEIDINGSAANBOD A (ONDER VOORBEHOUD)
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen
Diagnostiek van leerstoornissen
Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen
Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen
Forensische diagnostiek
Diagnostiek van welzijn en gezondheid
bij volwassenen

OPLEIDINGSAANBOD B (ONDER VOORBEHOUD)
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Intelligentieonderzoek bij kinderen
Diagnostiek van opvoeding en gezin
Diagnostiek van welzijn en gezondheid
bij kinderen
Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen
en ouderen
Persoonlijkheidsdiagnostiek bij kinderen,
adolescenten en volwassenen
Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen

Enkele lessen zullen doorgaan in Gent.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-pd.

Contact
Sofie Rysheuvels
+ 32 (0)3 432 18 59
sofie.rysheuvels@thomasmore.be

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus
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Postgraduaat
Referentiepersoon Palliatieve Zorg
Turnhout

Dit postgraduaat wil aanzetten tot
cultuurverandering in de palliatieve zorg. Met
toenemende aandacht voor de opvang en
begeleiding van zorgvragers en hun naasten
in de laatste levensfase, maatschappelijke
ontwikkelingen en aandacht voor
belevingsgerichte zorgverlening. De opleiding
wil zorgverleners sensibiliseren, motiveren en
deskundiger maken.
Het postgraduaat is een samenwerking met het
Palliatief Netwerk, het arrondissement Turnhout en
het Vormgingscentrum HIVSET.
DOELGROEP
Bachelors Verpleegkunde, HBO5-verpleegkundigen,
bachelors Orthopedagogie, kinesisten, ergotherapeuten,
maatschappelijk werkers ...

PROGRAMMA
BASIS

5

Concepten in de palliatieve hulpverlening
• Pijn- en symptoomcontrole; rouw en verlies;
comfortzorg
• Communicatie
•

VERDIEPINGSMODULE

PROJECTWERKING

UURROOSTER
•
•

1 academiejaar;
vaste lesdag: donderdag om de 14 dagen.

PROFESSIONELE BONUS
•

•

•

Getuigschrift Postgraduaat Referentiepersoon
Palliatieve Zorg.
Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor de BBK
Palliatieve Zorg.
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-rpz.

Contact
Dorine Nevelsteen
+ 32 (0)14 80 61 01
dorine.nevelsteen@thomasmore.be
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7

Spiritualiteit; zorgethiek; voeding; mondzorg;
relaxatie en aromatherapie
• Organisatie van de palliatieve hulpverlening,
intra- en extramuraal
• Sociale, juridische en economische zorgaspecten
• Specifieke vaardigheden in de palliatieve hulpverlening
• Interdisciplinaire samenwerking
• Zorg voor de zorgende
• Casuïstiek en intervisie
• Palliatieve zorg in de maatschappelijke context
• Nieuwe tendensen in zorg om het levenseinde
•

Natasja Seels
natasja.seels@hivset.be
www.vormingscentrum.hivset.be

Campus Turnhout &
Vormingscentrum HIVSET
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

8
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Postgraduaat
Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie
Mechelen

Deze vierjarige opleiding is bedoeld
voor hulpverleners die relatie-, gezins- en
systeempsychotherapeut willen worden.
DOELGROEP
Kandidaten zijn al actief in de klinische praktijk en
beschikken over een therapeutisch mandaat. Deze opleiding
psychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle
wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via
de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad
voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (zie
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/
geestelijke-gezondheidszorgberoepen)
UURROOSTER
•
•

•

De opleiding bestaat uit 4 academiejaren.
Elk academiejaar bestaat uit 18 opleidingsdagen die
doorgaan op donderdagen of vrijdagen van 9.30 - 17 u.
Alle opleidingsdagen vinden plaats in Mechelen.

PROFESSIONELE BONUS
•

•
•
•

Getuigschrift Postgraduaat Relatie-,
Gezins- en Systeempsychotherapie
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille
Toegangsweg tot lidmaatschap Belgische Vereniging voor
Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

PROGRAMMA
OPLEIDINGSJAAR 1 (20 SP)
Je maakt kennis met de belangrijkste systeemtheoretische
stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende
relatie-, gezins- en systeempsychotherapeuten: begin
en einde van therapie, circulaire vragen, systemische
basisvaardigheden, ethiek en de persoon van de
therapeut.
• Theorie, supervisie en leertherapie staan centraal.
•

OPLEIDINGSJAAR 2 (20 SP)
Je gaat dieper in op de Contextuele, Samenwerkende en
Appreciërende benadering. De intergenerationele analyse
van je familie en gezin van oorsprong staan centraal.
• Via videosupervisie, rollenspel en oefeningen diepen we je
therapeutische vaardigheden uit.
•

OPLEIDINGSJAAR 3 (20 SP)
Specifieke thema’s zoals ontrouw, geweld, gender en
seksualiteit komen aan bod.
• We oefenen op Emotionally Focused Therapie, het
differentiatiedenken en het narratief paradigma.
• In de videosupervisies wordt specifiek aandacht besteed
aan de innerlijke dialoog van de therapeut.
•

OPLEIDINGSJAAR 4 (20 SP)
In functie van praktijkervaringen en vragen van studenten
nodigen we gastdocenten uit met een expertise binnen
het systemische werkveld. Ze geven supervisie rond
specifieke thema’s.
• Het opleidingsproces wordt afgesloten op basis van
een eindwerk waarin het beschrijven van een eigen
systeemtherapeutische stijl op de therapeutische praktijk
en de professionele identiteit het belangrijkste thema is.
•

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-rgsp.

Contact
Tim Verleyzen, + 32 (0)476 77 66 21
tim.verleyzen@thomasmore.be
tim.verleyzen.iprr@gmail.com
www.iprr.be

Campus Kruidtuin Mechelen
Lange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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Postgraduaat
Stem
Antwerpen

Heeft de stem je altijd geboeid? Werk je al
met stemcliënten en wil je je verder bekwamen
als stemtherapeut? Benieuwd naar hoe je je
eigen stem verder kunt ontwikkelen? Dan is het
postgraduaat Stem beslist iets voor jou!

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•

Getuigschrift postgraduaat Stem
Kmo-portefeuille
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

INHOUD

PROGRAMMA (gespreid over 2 jaar)

In twee jaar tijd leiden we je op tot een stemdeskundige. Je
breidt je theoretische kennis over stem en stemstoornissen
uit en verfijnt je praktische vaardigheden. We laten je de
grenzen van het vakgebied verkennen met aandacht voor
multidisciplinair werken.

ACHTERGROND

We starten met preventie en grondige diagnostiek van
stemstoornissen. De behandeling van stemstoornissen neemt
het grootste deel van de contactdagen in beslag. Hierbij kan
je proeven van de verschillende technieken en methodes uit
de stemtherapie en -pedagogie. Naast de behandeling van
pathologische stemmen belichten we ook de begeleiding van
professionele stemgebruikers.
De opgedane kennis en vaardigheden zet je meteen om
in de praktijk door opdrachten uit te voeren bij je eigen
cliënten. Via intervisie en observatie stimuleren we je om je
logopedisch handelen kritisch in vraag te stellen. En last but
not least: je bouwt een netwerk van collega’s op met dezelfde
passie als jij!
DOELGROEP
•
•

Logopedisten
Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om
cliënten met stemproblemen te behandelen

Verdieping anatomie, fysiologie en pathologie
Fenomenologie van stemproblemen
Evidence based practice

PREVENTIE
Stemergonomie
Preventie van stemproblemen

DIAGNOSTIEK
Medische diagnostiek van stemstoornissen
Verdieping logopedische diagnostiek: training perceptuele
beoordeling; inzoomen op zelfevaluatie; onderzoek bij
specifieke doelgroepen; differentiaaldiagnose

THERAPIE
Medische behandeling
Logopedische behandeling: intervisie en casuïstiek
Introductie in geïntegreerde therapiemethodes met o.a.
nasaleermethode van Pahn, A.A.P. van Coblenzer, Accent
methode van Svend Smith, Lichtenberger methode
Specifieke behandelstrategieën voor o.a. neurogene
stemproblemen, de transgenderstem, psychogene stem
problemen, MTD, partiële en totale laryngectomie

TRAINING
Presentatie- en mediacoaching
Stemtraining voor acteurs en podiumkunstenaars
Zangstem

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-stem.

Contact
Annelies Labaere
+ 32 (0)3 432 40 40
annelies.labaere@thomasmore.be
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30 SP

Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sintandries
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Postgraduaat
Systeemcounseling
Antwerpen

Deze tweejarige opleiding is bedoeld voor
begeleiders die systeemcounselor willen worden
in een organisatie of zich willen vestigen in een
zelfstandige praktijk.

PROGRAMMA

40 SP

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Kandidaten hebben een bachelor of master in de
menswetenschappen en zijn als begeleider actief in
hulpverlening, onderwijs, bemiddeling, justitie, opvoeding of
sociaal werk.
PROFESSIONELE BONUS
•
•

•
•

Getuigschrift postgraduaat Systeemcounseling
Toegang tot het lidmaatschap van de Belgische
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en
Systeemcounseling
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-sc.

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus

In het eerste jaar maak je kennis met de belangrijkste
begrippen van het systeemdenken. Daarnaast leer je aan de
hand van praktijkvoorbeelden hoe een systeemcounselor
werkt. De nadruk ligt op het naar boven halen van krachten
en mogelijkheden om jongeren, koppels, gezinnen en
families te begeleiden in een hulpverleningstraject.

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR
In het tweede jaar worden de praktijkgerichte oefeningen
verder afgestemd op specifieke problematieken en
doelgroepen zoals opnieuw samengestelde gezinnen,
depressieve jongeren, vechtscheidende koppels,
pleegkinderen, intrafamiliaal geweld, rouw en verlies,
kansarmoede, ziekte, suïcidaliteit, justitiële problemen, …

Organisatorische informatie
Sofie Rysheuvels
+ 32 (0)3 432 18 59
sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Inhoudelijke informatie
Annemie Uyttersprot
+ 32 (0)470 33 76 76
annemie.uyttersprot@thomasmore.be
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Postgraduaat
Vloeiendheid
Antwerpen

EUROPEAN CLINICAL SPECIALIZATION
FLUENCY DISORDERS (ECSF)
De ‘European Clinical Specialization
Fluency Disorders’ (ECSF) is een éénjarige,
internationale* specialisatieopleiding voor
logopedisten.
Het programma bestaat uit twee delen:
(1) wetenschappelijke vorming en training van je (stotter-)
therapeutische vaardigheden (15 studiepunten) en
(2) gespecialiseerde praktijkervaring en de uitwerking van een
portfolio (10 studiepunten).

* Deze specialisatieopleiding is een samenwerking
tussen elf universiteiten/hogescholen (Thomas More,
Artevelde, Vives, KU Leuven, Trinity College Dublin,
RWTH-Aachen U, ESSA Portugal, U of Central Florida,
U of Texas at Austin, U of Malta, U of Silesia), vier
therapeutische centra (Michael Palin Center London,
KEØT Athene, Erasmus MC Rotterdam, Citylit London)
en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie.
DOELGROEP
•

PROFESSIONELE BONUS
•
•

Het postgraduaat combineert lessen en zelfstudie via voorbereidende studiepakketten en taken. De lessen worden gegeven
tijdens twee intensieve weken. Daarnaast worden er diverse
opvolgsessies georganiseerd in het eigen land van de cursist.
Na de eerste intensieve week kan je klinische stage starten,
onder supervisie van een interne coach en externe mentor. De
opleiding is dus zeker combineerbaar met je (huidige) werk als
logopedist. Deelnemers hebben bovendien de mogelijkheid
om gratis stage te lopen en/of bijscholing te volgen in één van
de therapeutische centra verbonden aan het ECSF of deel te
nemen aan Camp Dream.Speak.Live in Europa of Amerika.
De voertaal tijdens de intensieve weken is Engels. Stage,
portfolio en coachingsgesprekken verlopen in het Nederlands.
Na afronding van het postgraduaat onderscheid je je als
stottertherapeut door je aantoonbare specifieke deskundigheid,
diepgaande kennis en grote ervaring op het vlak van vloeiendheidsstoornissen.

Logopedisten

•

Getuigschrift postgraduaat Vloeiendheid
Kmo-portefeuille
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

PROGRAMMA
MODULE 1: THEORETICAL KNOWLEDGE
AND SPECIFIC THERAPEUTIC SKILLS

146

15

Phenomenology, causal and maintaining variables

4

Assessment, evaluation and diagnosis

4

Intervention

7

MODULE 2: CLINICAL TRAINING AND
PORTOLIO
Clinical training (min. 120 hours)
a max. of 20 hours observation
a min. of 100 hours intervention
Portfolio

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.ecsf.eu.

Contact
Kurt Eggers
+ 32 (0)3 432 40 40
kurt.eggers@thomasmore.be

25 SP

Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2 - 2000 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sintandries

10
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Postgraduaat
Wondzorgconsulent
Turhout

WORD GESPECIALISEERDE
WONDZORGVERPLEEGKUNDIGE
Wondzorg is een belangrijke taak van
verpleegkundigen en artsen in de verschillende
facetten van de zorgsector. Door de vergrijzing
van de bevolking en de toename van chronische
aandoeningen zoals diabetes en vaatlijden zal
in de komende jaren de nood aan deskundige
wondzorgspecialisten alleen maar toenemen.
Tijdens de laatste decennia zijn er enorme evoluties in dit
expertisedomein ontstaan. Dit domein is een toonbeeld van
interdisciplinair samenwerken tussen artsen, verpleegkundigen en andere professionals uit de gezondheidssector. We
creëren kruisbestuiving tussen de klinische expertise vanuit
het praktijkveld en de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over wondzorg in het onderwijs.
DOELGROEP
•
•
•

•
•

•
•

•

•

bachelors & masters in de Verpleegkunde en de Vroedkunde
HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
artsen

1 academiejaar
Module 1 (basismodule): 6 donderdagen: najaar 2020
(data: zie website)
Module 2, 3, 4, 5 en 6: telkens 3 donderdagen (data:
zie website)
Presentaties: laatste twee donderdagen

PRIJS
1.499 euro voor het postgraduaat; 1.199 euro indien
basismodule (referentiepersoon) al gevolgd
PROFESSIONELE BONUS
•
•
•
•

HBO5- & MBO4-verpleegkundigen: attest deelname
bachelors en masters: getuigschrift
VOV (Vlaams Opleidingsverlof)
kmo-portefeuille

@WORK
•

24 uur stage i.s.m. het Wondzorgcentrum.
PROGRAMMA

SEMESTER

lesdagen: 1 keer per week op donderdag, 9-17 u.
basismodule: HIVSET Vormingscentrum
andere modules: Thomas More, Campus Turnhout
Wie de basismodule heeft gevolgd, is vrijgesteld voor
module 1 van het postgraduaat.

1

2

MODULE 1
Referentiepersoon wondzorg

UURROOSTER & LOCATIE
•

DATA

6

MODULE 2
3

Verdiepingsmodule

MODULE 3
Diabetische wonden en ulcus cruris

3

MODULE 4
Decubitus en oncologische wonden

3

MODULE 5

In samenwerking met HIVSET en Wondzorgcentrum

Brandwonden en acute wonden

3

MODULE 6
Wondzorgconsulent in de praktijk:
stage en projectwerk

6

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-wz.

Contact
Liesbeth Verdonck
Opleidingsverantwoordelijke
+ 32 (0)14 80 61 01
liesbeth.verdonck@thomasmore.be

Ria Engelen (HIVSET)
Opleidingsverantwoordelijke basismodule
+ 32 (0)14 47 13 12
ria.engelen@hivset.be

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout
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Permanente vorming
& expertise
MORE CARE
thomasmore.be/morecare

MoreCare is het navormingscentrum van de
opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde
van Thomas More Campus Lier, Campus
Mechelen en Campus Turnhout. MoreCare
organiseert tal van relevante navormingen
zoals postgraduaten, studiedagen of
trainingsdagen. Je moet immers bijblijven in je
job, ongeacht het domein waarin je werkzaam
bent. Levenslang leren is een must.
MoreCare richt zich daarbij op nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar biedt ook de klassiekers, zodat je te allen tijde je kennis kunt opfrissen. Naast
vormingen over acute zorg, chronische zorg, ouderenzorg,
geestelijke gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, sociale
en eerstelijnszorg, coaching en mentorschap organiseert
MoreCare ook vormingen op maat van je organisatie.
DOELGROEP
MoreCare organiseert permanente vormingen voor
verpleegkundigen, vroedvrouwen en andere zorgverleners.

CONTACTPERSONEN
CAMPUS LIER
Kristien Lippens
+ (0)14 56 44 50
kristien.lippens@thomasmore.be
Katrin De Winter
+ (0)14 56 44 54
katrin.dewinter@thomasmore.be
CAMPUS DE VEST, MECHELEN
Cindy Heremans
+ 32 15 36 91 38
cindy.heremans@thomasmore.be
Liesbet Van Bos
+ (0)15 68 88 61
liesbet.vanbos@thomasmore.be
CAMPUS TURNHOUT
Jasmien De Doncker (Verpleegkunde)
+ 32 496 82 69 13
jasmien.dedoncker@thomasmore.be
Violet Vervloet (Vroedkunde)
+ 32 473 76 13 98
violet.vervloet@thomasmore.be
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Levenslang leren

Sport
Bachelors | Flexibele trajecten
Sport- en Cultuurmanagement__________________________________________________ 152
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Bachelor Bedrijfsmanagement › afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement
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Bachelor - afstandstraject
Sport- en Cultuurmanagement
100% OP AFSTAND
Ambieer je een job in de sport-, event of
vrijetijdssector? Maar kun je jouw pittige
trainingsschema of drukke werkleven
moeilijk combineren met studies?
Vanaf nu kun je de afstudeerrichting
Sport- en Cultuurmanagement ook 100%
online volgen. En dat op jouw tempo,
aangepast aan jouw agenda, noden en
verwachtingen.

DOELGROEP
Topsporters en studenten met een job.
AFSTANDSONDERWIJS
•
•
•

PROFESSIONELE BONUS
•

In fase 1 loodsen wij je door de wereld van
bedrijfsmanagement en tillen we je economische kennis
naar een hoger niveau. Je fietst door de geschiedenis van
de sport en houdt halt bij (inter)nationale sportfederaties.

•

In de laatste fase loop je een stage van 11 weken en
scoor je bonuspunten met je eigen start-up.

Volwaardig bachelordiploma
De opleiding is erkend in het stelsel van VOV

@WORK
•
•

In fase twee steek je een tandje bij. Je ontdekt hoe je
sponsorstrategieën uitwerkt en hoe je geslaagde events
op touw zet. En na een flinke dosis mediatraining ken je
het (pers)vak vanbinnen en vanbuiten.

Persoonlijke begeleiding op afstand via Skype
Geen contactmomenten op campus
Alle vakken worden 100% online aangeboden
met filmmateriaal

250 uren stage in het 1ste jaar
440 uren stage in het 2de jaar

JE VINDT DE JOB VAN JE LEVEN ALS:
• manager in een eventbureau
• medewerker bij sportclubs en -federaties
• medewerker bij een gemeentelijke of stedelijk
sportdienst
• medewerker bij een vrijetijdsorganisatie
• manager bij een sportmarketingbureau
• zelfstandig sportmanager

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

Contact
Hanneke Scheelen
Opleidingscoördinator
hanneke.scheelen@thomasmore.be
+ 32 (0)14 80 61 01
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Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout
fb.com/weareturnhout
thomasmore.be/turnhout

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

SPORTMANAGEMENT
De organisatie van sport in Vlaanderen
Sport in de wereld
Introductie sportmanagement
Grafisch design
Waarderend coachen
Vrije tijd en cultuur
Sportbeleid
Sportsponsoring en subsidies
Sportcoaching
De sportclub
Mediamanagement
Digitale media
Sportaccommodatiemanagement
Sportrecht
Vrije tijd en cultuurmanagement
Salesmanagement in de sport
Practice enterpise expert
Stage

FASE

1

2

3

15
3
3
5
4

35

41

3
3
3
4
3
3
3
3

10

3
3
3
3
12
17

*

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.


EVENT- EN PROJECTMANAGEMENT
Practice enterprise starter
Eventmanagement
Sport in de praktijk
Practice enterprise gevorderd
BUSINESS MANAGEMENT
Business management introductie
Inleiding boekhouden
ICT en new digital skills
Economisch beleid
Financieel beleid
Recht en ondernemen
Crashcourse ondernemerschap starter
Financieel management
Strategisch management
Bachelorproef
Zakelijke communicatie Engels
Zakelijke communicatie Frans
RZL
KEUZEPAKKET

FASE

1

2

3

6
3
3

12

0

3
9
13

13

39
6
3
4
5
3
3
3

3

6
6

5
5

3
3
2
2
3
6

Alle vakken zijn verspreid over het ganse academiejaar.
Je kunt deze afleggen op je eigen tempo.
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Security, Systems and Services voor graduaten Systeem- en Netwerkbeheer
(Sint-Katelijne-Waver)__________________________________________________________
Security, Systems and Services voor bachelors Informatiemanagement en Multimedia
(Sint-Katelijne-Waver)__________________________________________________________
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156
157
158
159
160
161
162
163
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Short Programme Applied Computer Science (Geel)_______________________________ 166
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Lastechnoloog/Lastechnologe (Sint-Katelijne-Waver)_______________________________ 168
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Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting Elektronica

Bachelor - verkort traject
Embedded Software
Sint-Katelijne-Waver

VOOR BACHELORS
ELEKTRONICA-ICT
Heb je al een diploma Elektronica-ICT, traject
Application Development (afstudeerrichting
ICT)? Dan biedt Campus de Nayer je de kans
om je kennis van Embedded Software uit te
breiden. Wil je meer weten over Embedded
Software-ontwikkeling voor technische,
wetenschappelijke en industriële applicaties?
Dan kun je dit verkort traject volgen.

@WORK
In de verkorte opleiding zitten twee modules Practice
Enterprise waarin je een Embedded Softwere gerelateerde
case realiseert in opdracht van derden. Dat kan een
onderzoeksgroep, interne en/of externe dienstverlening of
een bedrijf zijn.
SEMESTER

2

Embedded Systems

6

Embedded OS

6

DSP

6

Web Services & Apps

6

Installation Technique & Domotics

6

DOELGROEP

Embedded Fundamentals

6

Bachelors Elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT,
keuzetraject Application Development

Data Communication

6

Technology and Electricity Fundamentals

6

Practice Enterprise Application Development to
Embedded Software

12

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

36

Je start in september of februari met een programma
van 36 en 24 studiepunten.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding
spreiden over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die
jou het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via
ons digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer
je studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of
werktijd per studiepunt.

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

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be
156

1

OPLEIDINGSONDERDEEL

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer

24

Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT

Bachelor - verkort traject
Application Development
Sint-Katelijne-Waver

VOOR BACHELORS
ELEKTRONICA-ICT
Heb je al een diploma Elektronica-ICT, traject
Embedded Software (afstudeerrichting
Elektronica)? Dan biedt Campus de Nayer je
de kans om je kennis van Application
Development uit te breiden. Wil je meer weten
over Application Development voor technische,
wetenschappelijke en industriële applicaties?
Dan kun je dit verkort traject volgen.

@WORK
In de verkorte opleiding zitten twee modules Practice
Enterprise waarin je een Application Development
gerelateerde case realiseert in opdracht van derden.
Dat kan een onderzoeksgroep, interne en/of externe
dienstverlening of een bedrijf zijn.

DOELGROEP
Bachelors Elektronica-ICT, afstudeerrichting Elektronica,
keuzetraject Embedded Software
DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

Je start in september of februari met een programma van 36
en 24 studiepunten.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding spreiden
over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die jou
het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via ons
digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer je
studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of werktijd per
studiepunt.

SEMESTER

1

2

OPLEIDINGSONDERDEEL
Database Fundamentals

6

App & GUI Development

6

C#

6

Cross Development

6

Parallel Processing

6

Python

6

OS Advanced

6

App & GUI Development

6

Practice Enterprise Embedded Software to
Application Development

12
36

24

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

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

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer
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Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT

Bachelor - verkort traject
Application Development
Sint-Katelijne-Waver

VOOR BACHELORS INFORMATIEMANAGEMENT EN MULTIMEDIA
Heb je al een bachelordiploma Interactive
Multimedia Design? Dan biedt Campus de Nayer
je de kans om je Application Developmentkennis uit te breiden. Wil je meer weten
over software development voor technische,
wetenschappelijke en industriële applicaties?
Dan kun je dit verkort traject volgen.
DOELGROEP
Bachelors Informatiemanagement en Multimedia,
keuzetraject Interactive Multimedia Design
DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

Je start in september of februari met jouw
schakelprogramma.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding spreiden
over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die jou
het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via ons
digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer je
studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of werktijd per
studiepunt.

@WORK
In de verkorte opleiding zit een module Practice
Enterprise waarin je een ICT-gerelateerde case
realiseert in opdracht van derden. Dat kan een onderzoeksgroep, interne en/of externe dienstverlening of
een bedrijf zijn.
SEMESTER

1

2

158

4

OPLEIDINGSONDERDEEL
OS Fundamentals

6

Programming Fundamentals

6

Python

6

Hacking Explained

6

Network Fundamentals

3

Smart Technology

6

System Architecture

3

Software Engineering

3

ICT Technology for Industry

3

GUI Development

3

App Development

3

App & GUI Development

6

C#

6

Cross Development

6

Parallel Processing

6

Bachelorproef

30
24

24

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-ad-imd-vt.

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

3

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer

24

30

Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT

Bachelor - brugtraject
Application Development
Sint-Katelijne-Waver

VOOR GRADUATEN
PROGRAMMEREN
Heb je al een graduaatsdiploma Programmeren?
Dan biedt Campus de Nayer je de kans om je
Software Development-kennis uit te breiden. Wil
je meer weten over software development voor
technische, wetenschappelijke en industriële
applicaties? Dan kun je dit brugtraject volgen.

@WORK
In de verkorte opleiding zit een module Practice
Enterprise waarin je een ICT-gerelateerde case
realiseert in opdracht van derden. Dat kan een
onderzoeksgroep, interne en/of externe dienstverlening
of een bedrijf zijn. Je sluit de opleiding af met een
bachelorproef.
SEMESTER

1

OS Fundamentals

6

Python

6

DOELGROEP

Hacking Explained

6

Graduaten Programmeren

RZL

3

DUUR EN UURROOSTER

Management

3

•

•

•

•

•

Je start in september of februari met jouw
schakelprogramma.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding spreiden
over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die jou
het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via ons
digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer je
studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of werktijd per
studiepunt.

2

3

4

OPLEIDINGSONDERDEEL

OS Advanced

6

Smart Technology

6

Software Engineering

3

ICT Technology for Industry

3

GUI Development

3

App Development

3

App & GUI Development

6

C#

6

Cross Development

6

Parallel Processing

6

Bachelorproef

30
24

24

24

30

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-ad-pr-vt.

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

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer
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Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT

Bachelor - brugtraject
Security, Systems and Services
Sint-Katelijne-Waver

VOOR GRADUATEN
SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER
Heb je al een graduaatsdiploma Systeem- en
Netwerkbeheer? Dan biedt Campus de Nayer
je de kans om je ICT-technische kennis uit te
breiden. Wil je meer weten over ICT-Security,
-systemen en -services voor technische,
wetenschappelijke en industriële applicaties?
Dan kun je dit brugtraject volgen.

@WORK
In de verkorte opleiding zit een module Practice Enterprise waarin je een ICT-gerelateerde case realiseert in
opdracht van derden. Dat kan een onderzoeksgroep,
interne en/of externe dienstverlening of een bedrijf zijn.
Je sluit de opleiding af met een bachelorproef.

SEMESTER

1

Database Fundamentals

6

Information Security

6

DOELGROEP

Programming Fundamentals

6

Graduaten Systeem- en Netwerkbeheer

RZL

3

Management

3

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

Je start in september of februari met jouw
schakelprogramma.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding spreiden
over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die jou
het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via ons
digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer je
studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of werktijd per
studiepunt.

2

Web Engineering

6

Smart Technology

6

Python

6

Industrial Networks

3

ICT Technology for Industry

3

PHP & MySQL

6

OS & Services Advanced

6

Media Networks

6

Cloud Computing

6

Bachelorproef

160

4

30
24

24

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

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

3

OPLEIDINGSONDERDEEL

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer

24

30

Bachelor Elektronica-ICT › afstudeerrichting ICT

Bachelor - verkort traject
Security, Systems and Services
Sint-Katelijne-Waver

VOOR BACHELORS INFORMATIEMANAGEMENT EN MULTIMEDIA
Heb je al een diploma Information and Cyber
Security? Dan biedt Campus de Nayer je de kans
om je ICT-technische kennis uit te breiden. Wil je
meer weten over ICT-systemen en -services voor
technische, wetenschappelijke en industriële
applicaties? Dan kun je dit verkort traject volgen.

@WORK
In de verkorte opleiding zitten twee modules Practice
Enterprise waarin je een ICT-gerelateerde case realiseert in opdracht van derden. Dat kan een onderzoeksgroep, interne en/of externe dienstverlening of een
bedrijf zijn.

SEMESTER

1

2

3

4

OPLEIDINGSONDERDEEL

DOELGROEP

Database Fundamentals

6

Bachelors Informatiemanagement en Multimedia,
keuzetraject Information and Cyber Security

Programming Fundamentals

6

Virtualisation

6

Python

6

DUUR EN UURROOSTER
•

•

•

•

•

Je start in september of februari met jouw
schakelprogramma.
Als je het verkort traject wil combineren met deeltijds
werken en/of een gezin, dan kun je de opleiding spreiden
over meerdere semesters.
We zoeken in onderling overleg naar de oplossing die jou
het best past.
We geven feedback en zorgen voor ondersteuning via ons
digitaal leerplatform.
Van jou vragen we voldoende inzet. Je kiest zelf wanneer je
studeert, maar reken op 20 à 30 uren studie- of werktijd per
studiepunt.

Web Engineering

6

Smart Technology

6

High Availability

6

Industrial Networks

3

ICT Technology for Industry

3

PHP & MySQL

6

OS & Services Advanced

6

Media Networks

6

Cloud Computing

6

Bachelorproef

30
24

24

24

30

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

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

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer
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Bachelor naam

 Bachelor Informatiemanagement en Multimedia

Bachelor - verkort traject
Opleiding
- Trajectsoort
Data Analytics
Mechelen

Nu data permanent en onbeperkt toegankelijk is,
spelen data-analisten een essentiële rol bij de
meer succesvolle ondernemingen. Als data-expert
wil je ontdekken hoe je bedrijven en organisaties
intelligenter maakt. Hoe je ruwe data ontsluit
en toegankelijk maakt. En hoe je deze data
vervolgens omzet in bruikbare informatie.

PROFESSIONELE BONUS
De digitale economie kent een enorme groei. Met
dit tweede diploma word je de dataspecialist die het
verschil maakt. Hiermee krijgt jouw cv een extra boost
en creëer je heel wat opportuniteiten en doorgroei
mogelijkheden in een boeiende sector.

Je leert de nieuwste digitale tools te gebruiken om doorheen
het bos van data de perfecte boom te vinden en om je onderzoek en bevindingen in kaart te brengen. Je kritische geest en je
zesde zintuig voor de juiste informatienoden helpen je bij je missie.
DOELGROEP
•

•

•

Bachelors Toegepaste Informatica, MCT en Elektronica-ICT:
modeltraject van ongeveer 76 studiepunten. Dit kan je
afwerken op 1,5 jaar.
Voor een aantal diploma’s (Bedrijfsmanagement,
Toerisme- en Recreatiemanagement ...) kunnen we eveneens
een traject aanbieden van 1,5 jaar. Contacteer ons gerust.
Voor bachelors in andere opleidingen zal het traject langer
duren dan het modeltraject, afhankelijk van de reeds
behaalde competenties.

LESSENPAKKET
•

•
•

Voltijds: het modeltraject duurt 1,5 jaar. Dit kan worden aangevuld met een half jaar stage in gespecialiseerde bedrijven.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.
Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in
de vorm van een permanente opleiding. Dit leidt tot een
creditbewijs.

Data Analytics en Information &
Cyber Security gecombineerd in
één Engelstalig traject!
Droom jij van een internationale carrière?
Heb jij al lang begrepen dat Engels daarin
dé voertaal is? Ontdek onze volledig Engelstalige
opleiding Data Science, Protection & Security op
www.thomasmore.be/eba-ims.

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

Contact
Yves Van Handenhove
T + 32 (0)495 628 788
yves.vanhandenhove@thomasmore.be
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Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

 Bachelor Informatiemanagement en Multimedia

Bachelor - verkort traject
Opleiding
- Trajectsoort
Information
& Cyber Security
Mechelen

Nu de digitale economie een feit is, moet ook
de veiligheid en privacy in deze virtuele wereld
bewaakt worden.

PROFESSIONELE BONUS

Onze opleiding stoomt je klaar tot security expert van de
toekomst. Je brede kijk op het bedrijfsleven, je neus voor
zwakke plekken in digitale beveiliging en je kennis van
technologie maken van jou de expert die elk bedrijf zoekt.

Sinds mei 2018 is in heel Europa een wetgeving van
kracht waarin bedrijven verplicht worden om aan te
tonen dat ze klaar zijn voor een cyber-security-aanval.
Ze moeten bewijzen dat ze in staat zijn om de
informatieomgeving snel terug operationeel te maken
en dat ze hackers kunnen identificeren.

Je leert om de waardevolle informatie van een organisatie
te identificeren en efficiënt en doelgericht te beveiligen. Dat
kan alleen als je goed begrijpt waar het digitale goud van
een organisatie is opgeslagen. Kennis over databeheer is dus
cruciaal voor een goede beveiligingsstrategie.

De regelgever reageert ook op het toenemende
gebruik van persoonsgegevens in nieuwe technologie.
Onze privacywet in België krijgt een update. Het
aanstellen van een Data Protection Officer wordt een
verplichting.

DOELGROEP

Jouw toekomst is dus verzekerd!

•

•

•

Bachelors Toegepaste Informatica, MCT en Elektronica-ICT:
modeltraject van ongeveer 76 studiepunten. Dit kan je
afwerken op 1,5 jaar.
Voor een aantal diploma’s (Bedrijfsmanagement,
Toerisme- en Recreatiemanagement ...) kunnen we eveneens
een traject aanbieden van 1,5 jaar. Contacteer ons gerust.
Voor bachelors in andere opleidingen zal het traject langer
duren dan het modeltraject, afhankelijk van de reeds
behaalde competenties.

LESSENPAKKET
•

•
•

Voltijds: het modeltraject duurt 1,5 jaar. Dit kan worden aangevuld met een half jaar stage in gespecialiseerde bedrijven.
Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.
Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in de vorm
van een permanente opleiding. Dit leidt tot een creditbewijs.

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

Contact
Yves Van Handenhove
T + 32 (0)495 628 788
yves.vanhandenhove@thomasmore.be

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen
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 Bachelor Toegepaste Informatica

WERK
EN
STUD
EREN

Bachelor - Open Hoger Onderwijs (OHO)
Application Development
Geel

ENKEL LES OP VRIJDAG. COMBINEER
VLOT MET WERK OF GEZIN.
Werk je al enkele jaren maar bots je op de
grenzen van jouw IT-kennis? Dan ben je bij ons
aan het juiste adres. Maak kennis met de brede
wereld van IT en verdiep je in alle mogelijke
vormen van programmeren. Een website
maken? Een mobiele app ontwikkelen? Het kan
allemaal. Meer nog, op het einde van het traject
ben je in staat om elke programmeeruitdaging
aan te gaan. Je leert niet enkel de belangrijkste
technologieën van vandaag en morgen maar
leert ook hoe je de rest van je carrière snel
nieuwe technologieën onder de knie krijgt.
DOELGROEP
•
•

Je hebt minstens een diploma Secundair Onderwijs.
Je interesse in IT motiveert je om een ambitieus studieplan
aan te vatten en om je carrière een boost te geven.

UURROOSTER
•
•

4 academiejaren, met les op vrijdag van 8.30-17.30 u.
Examenmomenten ook steeds op vrijdag.

PROGRAMMA
Applicatieontwikkeling in python
SQL
IT Essentials
Webdesign
Webdesign met HTML5
Netwerken
Java
Cordova
Windows: Server & System
Administration
English
Linux
PHP
Eisenanalyse
Project PHP
Business Essentials
UML & Java Advanced
ASP.NET & WPF
Businessprocessen en ITIL
React
IOT Essentials
Angular
Project 4.0
Mobile Development
Frans
Stage/bachelorproef

FASE

1

2

3

4

7
5
3
8
4
7
11
5
7
4
7
5
6
11
5
7
11
5
6
5
6
12
9
4
20

PROFESSIONELE BONUS
De wereld ligt aan je voeten dankzij een IT-diploma. Elk
jaar kiezen meer en meer studenten voor een IT-opleiding
maar de vraag van bedrijven stijgt mee, waardoor IT’er een
knelpuntberoep blijft. Werkzekerheid troef dus. Start een
veelbelovende carrière in je favoriete bedrijf.

@WORK
De stages gaan door tijdens twee kwartalen, en ook
enkel op vrijdag. Door de grote vraag aan ITprofessionals is het aanbod aan stageplaatsen enorm.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/oho-ti.

Contact
Ward Kerkhofs
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be
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Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel
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 Short programme of Applied Computer Science

Short programme
Applied Computer Science
Geel, Belgium

NEW AND UNIQUE!
The evolutions in IT are moving fast, the challenges go
beyond national borders. Are you eager to find digital
solutions to real (international) issues? Do you aim to be a
pioneer in the field of Artificial Intelligence and Business
Intelligence? Then this new course is for you!
Join our students and become an expert in the fascinating
world of state-of-the-art technology to capture, manage,
visualise and analyse object-oriented ‘big data’. This technology will allow you to replace existing, often inefficient, business
processes with new technologies. With this goal in mind, you’ll
be immersed in the wonderful world of Artificial Intelligence,
Big Data, Business Intelligence and Machine Learning.
See the big picture! Your professional, 21st century skills are just
as important to your future career as your technical know-how.
This course is tailored to fit your individual needs. During the
year, you will be assigned a coach who will guide you, follow up
on your work and give you personalised tips.
To learn IT, you just have to ‘do’ it. For this reason, you’ll be
immersed in group work and projects throughout the programme. Thanks to our close contacts with the professional sector,
many of these assignments are presented and coached by
partners in the field.

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

MAKE FRIENDS FROM AROUND THE WORLD
You will be studying with people from all over the
world, giving you the opportunity to build an international network. For the rest of your life, you will
be visiting friends in every corner of the globe.

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

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

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

Contact
Ward Kerkhofs
Programme Manager
+ 32 (0)14 74 07 46
ward.kerkhofs@thomasmore.be
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Artificial Intelligence
Innovation Lead
Freelance SharePoint Consultant
Business Intelligence Consultant
Data Scientist
Data Consultant

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
fb.com/wearegeel
thomasmore.be/geel

fb.com/ToegepasteInformatica.ThomasMoreBE
fb.com/ACS.ThomasMoreBE
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearetechit
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PROGRAMME* (incl. credits)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Business Intelligence
Artificial Intelligence
Big Data
Enterprise Content Services
Machine Learning
Data Science
@WORK
Communication Skills
Professional Skills
Projects
Internship
Bachelor Dissertation

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

*

Programme subject to modifications.

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

ADMISSION REQUIERMENT
The abridged Bachelor in Applied Computer
Science programme is a one year programme for
students who already have a Bachelor’s or Master’s
degree in the field of Application Development or
Business IT.

ACADEMIC YEAR
SEPT

OCT

Welcome days

NOV

Semester 1: 12 teaching weeks

DEC

JAN

FEB

MARCH

APR

Free week

MAY

JUNE

Revision and exam period

JULY

AUG

Retakes

SEPT

Semester 2: 13 weeks of internship
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Postgraduaat
Lastechnoloog/Lastechnologe
Sint-Katelijne-Waver

WORD INTERNATIONAL WELDING
TECHNOLOGIST IN 1 SEMESTER
Gezocht: m/v/x met technisch talent en
teamspirit voor de realisatie van lasprojecten
in de lucht- en ruimtevaart, de bouwsector,
de voeding-en pharmaceutische industrie,
de energie- en de transportsector. Word het
aanspreekpunt en de coördinator van a tot z
in prestigieuze lasprojecten.

De nood aan gekwalificeerde lastechnologen blijft toenemen.
Het Postgraduaat Lastechnoloog komt aan deze vraag
tegemoet. De opleiding is een ideale springplank naar een
leidinggevende functie in de sector van de verbindings- en
lastechnologie en biedt kansen in een gevarieerd werkveld:
lucht- en ruimtevaart, petrochemie, nucleaire industrie,
(scheeps)bouw, algemene constructie enz.

ACCREDITATIE DOOR HET INTERNATIONAL
INSTITUTE OF WELDING
Campus De Nayer is door de Belgische Vereniging voor
Lastechniek (BVL) gecertificeerd als een Authorised
Training Body. Ons curriculum overstijgt de minimum
eisen van het International Institute of Welding (IIW)
voor de opleiding, examinatie en kwalificatie van
personeel tot gediplomeerde lastechnologen.
KWALITEITSLABEL
Als lastechnoloog afgestudeerd op Campus De Nayer
voldoe je aan alle huidige kwaliteitsnormen:
• EN ISO 14731-norm: specificatie van kwaliteitsge
relateerde verantwoordelijkheden en taken bij de
coördinatie van lasgerelateerde activiteiten;
• EN 1090-norm: staal- en aluminiumconstructies;
• EN 15085-norm: spoorwegtoepassingen;
• EN ISO 3834-norm: kwaliteitseisen voor smeltlassen
van metalen.
DOELGROEP
•

LASTECHNOLOGEN GEZOCHT!
Bij de meerderheid van bedrijven die lassen gebruiken als
verbindingstechniek, wordt de rol van lascoördinator ingevuld
door een International Welding Technologist (lastechnoloog)
of een International Welding Engineer (lasingenieur).
Een professionele bachelor met een IWT-diploma is automatisch gekwalificeerd voor het gemiddelde niveau van
coördinatie (= meerderheid van lastoepassingen).

•

De opleiding is een must voor professionele bachelors
die een functie van verantwoordelijke lascoördinator
ambiëren.
De opleiding biedt een grote meerwaarde voor
professionele bachelors die geïnteresseerd zijn in
ontwerp, productie, kwaliteit, onderhoud en metallurgie op lastechnisch vlak.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Bachelor- of masterdiploma Elektromechanica,
Ontwerp- en Productietechnologie, Autotechnologie,
Bouwkunde of een hiermee gelijkgesteld diploma.
Voor uitzonderingen: zie ‘Diploma’s’.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-lt.

Contact
Marijn Casteels
Opleidingsmanager
+ 32 (0)15 31 69 44
marijn.casteels@thomasmore.be
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Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
fb.com/wearedenayer
thomasmore.be/denayer

PROGRAMMA

DIPLOMA’S

Het programma telt 30 studiepunten en wordt opgebouwd
conform het opleidingsprogramma van het IIW voor
het behalen van het diploma International Welding
Technologist.
De theorielessen worden opgedeeld in vier fundamentele
modules:
• Lasprocessen en apparatuur - 81 lestijden,
• Materialen en hun gedrag tijdens het lassen - 96 lestijden,
• Constructie en ontwerp - 44 lestijden,
• Fabricage en toepassingen - 81 lestijden.

SEMESTER

1

LASPROCESSEN EN APPARATUUR

•

•

•

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je
een postgraduaatsdiploma Lastechnoloog.
Als je op elke module een minimale score van 60%
behaalt, en voldoet aan een aanwezigheidspercentage
van min. 90%, resulteert dit in IIW-accreditatie als
gediplomeerd International Welding Technologist (IWT).
Houders van het diploma technisch secundair onderwijs
(TSO) voldoen niet aan de toelatingsvoorwaarden van
het postgraduaat en kunnen dus geen diploma van het
postgraduaat behalen. Zij voldoen echter wel aan de
toelatingsvoorwaarden van het IIW voor IWT (dit geldt
niet voor houders van een ASO- of BSO-diploma, al dan
niet gevolgd door een 7de jaar). Zij kunnen de lessen
van het postgraduaat volgen (min. 90% aanwezigheids
percentage), de examens afleggen en op basis hiervan
het diploma IWT behalen.

Lasprocessen en apparatuur 1

4

Lasprocessen en apparatuur 2

3

DUUR EN UURROOSTER

Lasmetallurgie 1: koolstof en laaggelegeerd staal

4

Lasmetallurgie 2: hooggelegeerd staal en non-ferro
metalen

4

De theoretische modules wisselen we af met praktijksessies
gedurende 15 lesweken (inclusief schriftelijke examens).
Tijdens de praktische opleiding krijg je ook de kans om
lascertificaten te behalen.

CONSTRUCTIE EN ONTWERP

4

PROFESSIONELE MOGELIJKHEDEN

MATERIALEN EN HUN GEDRAG TIJDENS HET
LASSEN

FABRICAGE EN TOEPASSINGEN
Kwaliteitszorg tijdens fabricage

3

Kwaliteitscontrole van gelaste constructies

4

PRAKTISCHE LASVAARDIGHEDEN

4

Experts die in staat zijn om lastechnisch onderzoek te
doen, kwaliteitscontroles en inspecties uit te voeren
en productieverantwoordelijkheid te dragen, zijn heel
gegeerd op de arbeidsmarkt.
Onze afgestudeerden vinden werk bij lokale KMO’s, grote
multinationals en privé- en overheidsbedrijven in binnenen buitenland.
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Onze graduaatsopleidingen, misschien
ook interessant voor jou?
Graduaatsopleidingen zijn 2-jarige beroepsopleidingen waarmee je direct aan de slag kunt op de
arbeidsmarkt, maar schakelen naar de professionele bachelor via een aanvullingstraject kan ook.
Veel van onze graduaten kun je in avondonderwijs volgen, zodat je kunt blijven werken, terwijl je
een waardevol hogeronderwijsdiploma behaalt. Hieronder ons aanbod.
Interesse? Check onze website!

BUSINESS & TOURISM
• Accounting Administration
www.thomasmore.be/gr-aa

• HR-support
www.thomasmore.be/gr-hrs

• Bedrijfsorganisatie
www.thomasmore.be/gr-bo

• Maatschappelijk werk
www.thomasmore.be/gr-mw

• Juridisch-Administratieve Ondersteuning
www.thomasmore.be/gr-jao

• Orthopedagogische Begeleiding*
www.thomasmore.be/gr-opb

• Marketing- en Communicatiesupport
www.thomasmore.be/gr-mcs
• Transport en Logistiek
www.thomasmore.be/gr-tl
• Winkelmanagement
www.thomasmore.be/gr-wm

EDUCATION
• Educaief Graduaat in het Secundair Onderwijs
www.thomasmore.be/gr-egso

LIFE SCIENCES & CHEMISTRY
• Productiebeheer > Land- en Tuinbouw
www.thomasmore.be/gr-pb

*
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PEOPLE & HEALTH

TECH & IT
• Elektromechanische Systemen
www.thomasmore.be/gr-ems
• HVAC-Systemen
www.thomasmore.be/gr-hvacs
• Internet of Things
www.thomasmore.be/gr-iot
• Productiebeheer > Maakindustrie
www.thomasmore.be/gr-pb
• Programmeren
www.thomasmore.be/gr-pr
• Systeem- en Netwerkbeheer*
www.thomasmore.be/gr-snb
• Voertuigtechnieken
www.thomasmore.be/gr-vt

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

Business &
Tourism

za. 14 maart
za. 25 april
za. 27 juni
wo. 2 september

Design &
Build

OPENCAMPUSDAGEN

Vier keer per jaar gooien we de deuren wagenwijd
open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ... en blader door
cursussen. Onze docenten én studenten staan klaar
voor een babbel, demo of rondleiding. Vraag maar
raak en ontdek de opleiding die bij jou past.
Bevestig je komst via
www.thomasmore.be/discovermore

Education
Life Sciences &
Chemistry
Media &
Communication
People &
Health
Sport
Tech & IT

fb.com/thomasmorebe
@thomasmorebe
youtube.com/thomasmorebe
@thomasmorebe
@thomasmore.be

