
 Mechelen

In veel jobs op onze arbeidsmarkt zijn internati-
onale contacten belangrijk geworden. Met deze 
opleiding focus je op de kennis van vreemde talen 
enerzijds en interculturele communicatie skills an-
derzijds. 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 inter nationaal 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.

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

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen  
 thomasmore.be/mechelen 

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

Intercultural Relations Management

 Bachelor Office Management

SEMESTER 1 2 SP
VERPLICHT PAKKET 47
Interculturele communicatie Engels x 5
Taaltraining Engels x 3
Event International Trade Fair x 3
Communicatie Frans x 3
Datamanagement x 3
Afstudeerproject Intercultural Relations 
Management

x 4

Interculturele communicatie Frans x 5
Taaltraining Frans x 3
Grafische vormgeving x 3
Afstudeerstage Intercultural Relations  
Management (9 weken)

x 15

KEUZE REGIO 1 | 6
Basis- of expertenmodule Europa,  
Latijns-Amerika, Afrika

x 6

KEUZE REGIO 2 | 6
Basis- of expertenmodule Noord-Amerika, 
Midden-Oosten, Azië

x 6

INTERNATIONAL RELATIONS 12
International relationship management x 3
Global consumer trends x 3
Diversiteit op de werkvloer x 3
Reputatie- en conversatiemanagement x 3

 * Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Bachelor - verkort traject


