
FASE 3: KEUZE UIT 5 AFSTUDEERTRAJECTEN

FASE 1 & 2
1 2

SP SP

STRATEGIE & PLANNING 7 12

Marketing / Marketingcommunicatie x x

Public relations - basics x

Reclame / Online communicatie x

Eventcommunicatie / PR & overheidscommunicatie x

Mediaplanning / Personal sales x

CREATIE 10 15

Digital tools & apps / Social media x

Fotografie & Photoshop x

Beeldtaal / Grafische vormgeving (print & digitaal) x x

Videotechnieken x

Schrijf- en presentatietechnieken x x

BUSINESS & SOCIETY 14 6

Trendwatching & Coolhunting x

Consumentenpsychologie x

Economie x

Communicatie & innovatie x

Onderzoek x

Mediarecht en ethiek x

COMMUNICATION SKILLS 12 12

Engels / Frans x x

Groepsdynamische vaardigheden x x

@WORK 11 9

Inspiration Lab: Reclame, Event & Experience, 
Public Relations, Woordvoerder, Digital Media x

Personal branding lab x

Campagne x

KEUZE - ELK SEMESTER 1 KEUZE UIT: 6 6

Internationaal
Spaans / Internationaal project / Media & diversity
Media analysis / Intercultural communication 

x x

Maatschappelijk
Media, politiek en cultuur/ Festival Student Lift-Off/ 
Buitenkans: bijzonder communicatieproject

x x

Vrije ruimte 
Vak naar keuze uit de Bachelor Journalistiek, Interactive 
Multimedia Design, Bedrijfsmanagement, Toerisme ...

x x

Korte zomerstage x

BACHELOR
àà Media en Entertainment Business

àà Journalistiek

àà Interactive Multimedia Design  

(Informatiemanagement en  

Multimedia)

àà Office Management

àà Toerisme en Recreatiemanagement

VERWANTE OPLEIDINGEN

JE PROGRAMMA www.thomasmore.be/communicatiemanagement

Nog niet helemaal 
zeker van je keuze? 
Wat dacht je hiervan?

TWEEDE BACHELOR (VERKORT)

àà Journalistiek

àà Media en Entertainment Business 

àà Interactive Multimedia Design

BANABA

àà Toegepaste Audiovisuele 

Communicatie (BATAC)

MASTER

àà via schakelprogramma: 

Communicatiewetenschappen, 

Meertalige Communicatie, 

Bedrijfscommunicatie, Journalistiek …

POSTGRADUAAT

àà Belgian Advertising School (BAS)

www.belgianadvertisingschool.be

VERDER STUDEREN?166
eerstejaars 

in 2017-2018

67%
 

eerstejaars behalen 

hun einddiploma

FACTS 
& FIGURES

UNIEK

International  
Communication 
and Media 
Droom je van een internati-
onale carrière? Je kan deze 
driejarige opleiding ook 
volledig in het Engels volgen. 
Meer informatie vind je via 
www.thomasmore.be/icm.

Eerder zin in een intensief 
taalbad met een internatio-
naal staartje? Volg dan enkel 
de derde fase volledig in het 
Engels.

STUDIEGELD 

€ 922,30
NIET-BEURSSTUDENT
€ 238,3 +  
€ 11,4 per studiepunt

€ 484,30
BIJNA-BEURSSTUDENT 
€ 238,3 +  
€ 4,1 per studiepunt

€ 108,80
BEURSSTUDENT 
(vast bedrag)

SP = studiepunten. 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.

De dienst Studentenvoorzieningen is je buddy 
voor alles wat niet met je opleiding te maken heeft: 

grote en kleine studentennoden.

STUDEREN IS MEER 
DAN MET JE NEUS

IN DE BOEKEN ZITTEN!

Faalangst of examenstress? Een dipje?  
Dankzij onze workshops en/of een goede  

babbel sta je sterker in je schoenen. 

GOED IN 
JE VEL

Van opera tot cinema, van kleinkunst tot Kanye. 
Wij zorgen voor een snuifje cultuur van hoog tot 

laag en voor elke student.

CULTUUR
& CO

Je eigen boontjes doppen of krap bij kas?  
Een spreidingsplan of een studiebeurs?  
Een centje bijverdienen? Wij helpen je!

CENTEN 
VOOR 
STUDENTEN

Een fiets huren of je eigen stalen ros  
laten graveren? Info over trein-tram-bus  
of carpoolen? Slechts één adres!

VERVOER

Lekker, betaalbaar en gezond eten op je 
campus? Wij koken mee achter de schermen.

HAPJE
TAPJE

Zot van sport of buiten adem na een 
trap of vier? Ons sportaanbod houdt je  
in topconditie.

SPORT
& SPEL

We geven ideeën van studenten  verenigingen 
of losse initiatieven graag een duwtje in 
de rug. Laat maar komen!

HURRAY 
VOOR EEN 
GOED IDEE

Op zoek naar een tof kot? 
 Of heb je een akkefietje met je kotbaas?

Wij zoeken mee en bemiddelen.
OP KOT

Topsporter? Kunstenaar? Werkstudent?  
Functie beperking of leerstoornis? We hebben  

faciliteiten voor lessen, stages en examens.  

IEDEREEN
MEE

Keuzetraject

EVENT & 
EXPERIENCE

Zijn evenementen helemaal 
jouw dada? En wil je gaan 
werken bij de grote festivals, 
business-, cultuur- of sport-
evenementen? Dan is dit 
keuzetraject helemaal iets 
voor jou. Je wordt ingewijd 
in de heftige wereld van 
 evenementen.

Je wordt de eventmanager, 
een creatieve organisator die 
mensen in vervoering brengt.

Expert Classes

• Belevingscommunicatie
• Eventplanning
• Event logistics
• Event & ecology
• Sponsoring & partnerships

• Event & legal issues
• Live storytelling
• Event & technology

Expert Skills

• Eventproductie
• Experience design
• Frans of Engels

Pitch en Stage

• Pitch 
• Stage + pop-up agency 

Afterfive 
of 
Stage XL

Keuzetraject

PUBLIC 
RELATIONS

Is je PR-talent klaar om te 
ontbolsteren? En zou je graag 
stage lopen bij organisaties als 
Belmodo, de Stad  Mechelen of 
Lewis? Dan is een toekomst in 
public relations  helemaal iets 
voor jou. Je krijgt meer inzicht 
in pers relaties, Fashion PR, en 
overheids communicatie.

Je vindt de PR in perfectie, en 
geeft inhoud en glans aan de 
uitstraling van je bedrijf.

Expert Classes

• Corporate communicatie
• Public affairs
• Lobbying
• Stakeholders & CSR
• Crisiscommunicatie

• Reputatiemanagement
• Conversation management
• Fashion – PR
• PR voor Sport & Cultuur

Expert Skills

• Blogging / Vlogging
• Frans XL
• Engels XL

Pitch en Stage

• Pitch
• Stage + pop-up agency 

Afterfive 
of 
Stage XL

Keuzetraject

WOORDVOERDER

Ben je klaar om het woord te 
nemen? Voor bedrijven als 
Ikea, Colruyt, Telenet en Apple 
of socialprofitorganisaties als  
11-11-11 en Plan België? Dan 
is Woordvoerder jouw keuze-
traject. Je krijgt een stevige 
portie mediatraining en inzicht 
in crisis communicatie.

Je vindt telkens le mot juste, 
en wordt de eerste ambassa-
deur van je bedrijf of merk.

Expert Classes

• Mediarelaties
• Speechwriting
• Stakeholders & CSR
• Interne communicatie
• Crisiscommunicatie

• Reputatiemanagement
• Conversation management
• Fashion – PR
• PR voor Sport & Cultuur

Expert Skills

• Mediatraining
• Frans XL
• Engels XL

Pitch en Stage

• Pitch
• Stage + pop-up agency 

Afterfive 
of 
Stage XL

Keuzetraject

DIGITAL MEDIA 
MANAGER

Zie je de mogelijk heden van 
 innovatieve apps en websites 
als Uber en AirBnB? Of wil je 
vooral weten hoe merken in de 
toekomst  communiceren met 
hun klanten, met respect voor 
hun privacy? En je wil graag les 
krijgen van Google? Dan is Digi-
tal Media Manager jouw ding.

Je wordt een digitale doener, 
die het online verhaal stevig 
uitwerkt.

Expert Classes

• Content, strategie & creatie
• Performance management
• Usability
• Mobile marketing
• E-commerce

• Web writing
• Online mediaplanning
• Expertise social media

Expert Skills

• Webvideo
• Webdesign
• Frans of Engels

Pitch en Stage

• Pitch
• Stage + pop-up agency 

Afterfive 
of 
Stage XL

Keuzetraject

RECLAME

Je wil in het reclame-
vak  stappen? Je wordt 
 geïnspireerd door bedrijven als 
These Days, Choco en BBDO? 
In het keuzetraject Reclame 
krijg je inzicht in de waaier van 
reclamemogelijkheden en de 
cross-overs die er zijn tussen 
verschillende kanalen.

Je wordt de creatieve strateeg, 
een challenger die strategisch 
omgaat met ‘klassieke’ en 
digitale media.

Expert Classes

• Reclametechnieken
• Branding & positioning
• Reclamestrategieën
• Creatieve denktechnieken
• Storytelling

• Copywriting
• Expertise mediaplanning

Expert Skills

• Videoproductie
• Grafische vormgeving XL
• Frans of Engels

Pitch en Stage

• Pitch
• Stage + pop-up agency 

Afterfive 
of 
Stage XL


