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Stempreventie: jouw stem, onze zorg
Iedereen is al eens hees, maar wist je dat 6 tot 
9 % van de jongeren altijd hees is en dat dit aantal 
alsmaar blijft stijgen? Dat komt omdat ze hun 
stem verkeerd gebruiken of omdat ze de regeltjes 
van stemhygiëne niet kennen. In deze workshop 
leren we wat stemhygiëne is en hoe we onze stem 
goed kunnen gebruiken. Op die manier kunnen 
we stemproblemen voorkomen … en dat is nu 
eenmaal beter dan genezen.

Logopedie en Audiologie
Contact: sarah.puts@thomasmore.be

Genieten van dB’s
Door concrete geluidservaringen en -opdrachten 
worden de leerlingen zich bewust van de voor- 
en nadelen van geluiden in de omgeving en 
de impact ervan. Veilig en voluit genieten staat 
centraal.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO uit 
(mens)wetenschappelijke richtingen

• Wanneer: tijdens een belevingsdag:
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus of bij u op 
school

• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 2 uur

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO uit 
(mens)wetenschappelijke richtingen

• Wanneer: tijdens een belevingsdag:
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus of bij u op 
school

• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 2 uur

Escape room Logopedie en Audiologie
Je zit vast in het studeercentrum en hebt nog 
exact 1 uur om je voor te bereiden op het examen. 
Via ludieke opdrachten rond spraak, taal, leerstoor-
nissen, gehoor en evenwicht vind je de sleutel.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO uit 
(mens)wetenschappelijke richtingen

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 12 leerlingen 

(uitzonderlijk max. 24 leerlingen)
• Duur: 150 minuten

CAMPUS  
SANDERUS 
ANTWERPEN
Locatie: Molenstraat 8, 2018 Antwerpen 
Opleidingen: 
• Logopedie en Audiologie 
• Toegepaste Psychologie
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Toegepaste Psychologie
Contact: ivo.bernaerts@thomasmore.be

Psychologie op het werk
Tevreden medewerkers zijn heel belangrijk. 
Daarom besteden organisaties veel aandacht aan 
hun personeelsbeleid, het ‘Human Resources 
Management (HRM)’. Ze gaan daarbij op zoek 
naar medewerkers die bedrijfsmanagement en 
psychologie kunnen verzoenen, die tegelijk de rol 
van businesspartner en talentontwikkelaar kunnen 
opnemen. We laten je kennismaken met die unieke 
combinatie in een businessgame waarin je op zoek 
gaat naar je eigen sterktes en potentieel en deze 
afstemt op organisatiedoelstellingen in een snel 
veranderende (arbeids)omgeving.

Toegepaste psychologie, dat klopt!
Wat betekent dat eigenlijk, psychologie 
toepassen? Klopt jouw beeld van de psychologie 
eigenlijk wel, en hoe kan jij te weten komen of 
toegepaste psychologie voor jou kan kloppen?

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: tijdens een belevingsdag

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij u op school
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten

Gereedschapskist van de psychodiagnosticus
Leerlingen laten kennismaken met psychodiagnos-
tische instrumenten en leerlingen laten ervaren hoe 
een psychologisch consulent psychodiagnostische 
instrumenten inzet bij hulpvragen van een cliënt.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: tijdens een belevingsdag

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij u op school
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten

• Doelgroep: 3e graad ASO en TSO
• Wanneer: tijdens een belevingsdag

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij u op school 
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten

Ready2Study
Ervaar je moeilijkheden bij het studeren of 
het maken van goede planningen en wil je je 
goed voorbereiden op de stap naar het hoger 
onderwijs? Dan is deze training iets voor jou! 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 2 groepen van elk 10 

leerlingen
• Duur: 120 minuten


