
ENGELSTALIGE BACHELOR (VERKORT)

Focus op de praktijk
Je leert unieke verhalen bedenken voor de media van 
 morgen. Je ontwikkelt deze concepten tot heuse formats. 
Je leert goochelen met beeld, video, VR, 360°- video,  sociale 
media en big data. Hiervoor heb je toegang tot professio-
neel materiaal om media te maken via het  promedialab, 
onze greenkey, opname- en montage- apparatuur en goed 
uit geruste studio’s.

Daarnaast dagen we je uit om de mediasector ook vanuit 
een commercieel standpunt te begrijpen en naar je hand 
te zetten. Je leert een uitgekiende business-strategie te 
 ontwikkelen, uitzendrechten te verwerven en adverteerders 
te overtuigen.

Uniek in Vlaanderen
Met de Start-up Factory bieden we een incubator aan om in 
team een idee uit te werken tot een levensvatbaar  media- 
en entertainmentproduct. Je traint in alle veiligheid je skills 
als media-ondernemer en krijgt intensieve begeleiding van 
 docenten, experten, ondernemers en mediabedrijven. Op 
het einde van de rit heb je alle plannen voor je eigen  bedrijf 
en ben je helemaal klaar om als creatief geweld, digitale 
 wizard of ondernemer op sneakers aan de slag te gaan.

Doelgroep
Door de uitgesproken focus op praktijk en onder nemer-
schap vormt deze Engelstalige professionele Bachelor 
 Media & Enter tainment Business een sterke aanvulling op 
het  diploma dat je reeds behaalde. Je verwerft specifieke 
media skills en leert de kneepjes van het businessvak.

Afhankelijk van je vooropleiding volg je een eigen traject. 

• Studenten met een professionele Bachelor Journalis-
tiek (JOU) of Communicatie management (COM) bieden 
we een traject ‘Business’ aan. Studenten met een meer 
business gerelateerd diploma verdiepen zich in het  traject 
‘Media’. Je kunt het Engelstalige bachelordiploma  behalen 
in het verkorte traject van één jaar. 

• Heb je een ander bachelor- of masterdiploma, dan stellen 
we een aangepast verkort traject aan je voor. 

Uurrooster 
• één academiejaar:

 − semester 1: 13 lesweken
 − semester 2: Praktijklab ‘Business’ of ‘Media’ en 

 Start-up Factory
• masters realiseren bijkomend een bedrijfsstage van  

6 weken tijdens de zomermaanden

 www.thomasmore.be/meb-vt

Heb je al een diploma en droom je ervan om zelf succesformats als The Voice te bedenken of je eigen onderneming in 
de media op te starten? Mik je op échte praktijk en een eerste start-up-ervaring? Met een bachelor of master binnen de 
sociale of economische wetenschappen of een bachelor Journalistiek of Communicatie kun je via een verkort programma 
een Engelstalige Bachelor Media & Entertainment Business behalen.

Kom kennismaken

• za. 23 juni | 10 - 14 uur 
infodag & start inschrijvingen

• wo. 5 september | 18 - 21 uur 
infoavond & inschrijvingen
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Locatie
Thomas More
Campus De Ham
Raghenoplein 21 bis, 2800 Mechelen

Contact
Pascale Aerts, opleidingshoofd
T + 32 (0)15 36 91 00
E pascale.aerts@thomasmore.be

Programma

Business-track STP

Semester 1

Media & Entertainment 9

Project & Innovation Management 3

Media Formatting 3

Creative Concepting 3

Business 15

Marketing (JOU) or Crowdsourcing (COM) 3

Business Fundamentals 6

Business Modeling 6

Electives 6

Media Innovation 3

Public Speaking 3

Media Training 3

Video 3

Web 3

Photography 3

Semester 2

Start-up Factory 24

Business Lab 6

Totaal 60
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