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Agro- en Biotechnologie

Algen en insecten als grondstoffen van de 
toekomst!?
Breng een bezoek aan de fotobioreactoren voor 
algenteelt en de insectenkweek van Thomas More. 
Maak zelf algenparels en bestudeer de invloed 
van licht op de fotosynthese-efficiëntie van deze 
microalgen. 

Met m’n gat in de boter vallen
Wat is zuivel en welke zuivelproducten kunnen 
we daar allemaal mee maken? Hoe komt het dat 
melk kan veranderen in boter? Na een kort stukje 
theorie mag je dat zelf uitproberen.

• Doelgroep: leerlingen TSO en ASO uit 
wetenschappelijke richtingen

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 15 leerlingen
• Duur: 

 » 180 minuten 
 » 1/2 dagdeel (bij een langere workshop)

• Contact: lieve.rombouts@thomasmore.be

• Doelgroep: laatstejaars uit een 
wetenschappelijke richting ASO of TSO

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 75 minuten
• Contact: paul.grauwen@thomasmore.be

Snoeien van fruitbomen en kleinfruit
Veel fruit oogsten lukt niet zonder de juiste snoei. 
Maar hoe snoei je nu een appel- of perenboom? 
En kan je deze techniek ook gebruiken voor 
bessen of moet je die op een andere manier 
snoeien?

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: wo. 10 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be

CAMPUS  
GEEL
Locatie: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Opleidingen: 
• Agro- en Biotechnologie
• Bedrijfsmanagement
• Biomedische Laboratoriumtechnologie
• Bouw
• Chemie
• Elektromechanica
• Elektronica-ICT
• Energietechnologie
• Ergotherapie
• Office Management
• Orthopedie
• Sociaal Werk
• Toegepaste Informatica
• Voedings- en Dieetkunde
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Floatingsystemen in hydrocultuur
Sla kweken al drijvend op water. Dat lukt prima. 
Leer hoe je te werk gaat en en wat je allemaal kan 
en moet sturen om deze teelt tot een goed einde 
te brengen.

Het gebruik van waterplanten in vijvers
Waterplanten helpen om een goede waterkwaliteit 
in je vijver te behouden. We bekijken welke 
waterplanten je kan gebruiken, waar je ze het best 
plaatst in de vijver en op welke manier je ze moet 
onderhouden.

In-vitroteelt
Planten vermeerderen in glazen bokaaltjes. Deze 
techniek biedt enorme mogelijkheden, maar je 
moet wel heel hygiënisch te werk gaan. Start zelf 
je eerste in-vitrocultuur op.

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: wo. 10 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: do. 11 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be

De teelt van oesterzwammen
Oesterzwammen moet je niet gaan plukken in het 
bos, je kan ze zelf telen. Na deze introductie kan je 
zelf op school je eigen kweek van oesterzwammen 
opstarten.

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: do. 11 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: vr. 12 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be

Harde materialen verwerken in de tuin
Een tuinpad of terras, in elke tuin wordt wel 
een gedeelte verhard. Welke materialen kan je 
hiervoor gebruiken en welke fundering moet je 
dan voorzien? Ga zelf aan de slag met enkele 
mogelijkheden.

• Doelgroep: laatstejaars planttechnische 
wetenschappen

• Wanneer: vr. 12 januari 2018
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen
• Duur: 180 min.
• Contact: mia.vandyck@thomasmore.be
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Bedrijfsmanagement

Accountancy & Fiscaliteit | Waarom betalen we 
zoveel belastingen in België?
Voor een alleenstaande zonder kinderen met een 
gemiddeld inkomen blijft België koploper met de 
hoogste belastingdruk: 55 % van het loon gaat 
naar de staat. Het gemiddelde van alle OESO-
landen is 35,9 %. Aan welke belastingen mag je je 
in België verwachten?

Financiën & Verzekeringen | Beleggen voor 
dummies?
Beleggen is spannend en winstgevend, zeker 
wanneer je gebruikmaakt van de nieuwe 
mogelijkheden die er bestaan. Een eerste intro … 
zo verdiend!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: hilde.geerts@thomasmore.be

Business & Ondernemen | Wat maakt een 
bedrijfsmanager een goede leider? Weet een 
zelfstandige andere zaken dan een CEO? Wat is 
‘managen’?
Wat maakt een bedrijfsmanager een goede leider? 
Weet een zelfstandige andere zaken dan een 
CEO? Wat is ‘managen’?

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: kate.vandessel@thomasmore.be

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: lina.matheusen@thomasmore.be

Logistiek Management | Verse bananen in de 
winkel?
‘Verser dan vers’, hoe doen warenhuizen dat toch? 
Of zijn bananen toch niet zo vers als ze in onze 
winkel liggen? Hoe dagelijkse goederen tot bij de 
klant komen, is veel meer dan de aankoop ervan. 
Deze workshop volgt de wonderlijke logistieke reis 
van o.a. ‘verse’ bananen van leverancier tot klant.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: danny.weckhuysen@thomasmore.be
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Marketing | Cex sells
Customer Experience (CEX) is een hot topic 
binnen marketing. Hoe kan je als bedrijf een 
goede klantervaring ontwerpen? Hoe kan je je 
klanten je merk echt laten beleven? Aan de hand 
van inspirerende voorbeelden ontwerp je in deze 
workshop je eigen experience concept!

Winkel- en Retail Management | (R-)etailing, een 
vliegende start als coachende ondernemer met 
visie
Hoe word ik een super(people) manager in de 
wereld van de Torfsen, H&M’s, Coolblues en Albert 
Heinen van morgen? Hoe kneed ik het geknipte 
huwelijk tussen e-commerce & retail? Ook zin in 
een carrière met een vliegende start? … Beleef het 
for a minute in deze boeiende (r-)etailworkshop!

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: sabine.vermuyten@thomasmore.be

Rechtspraktijk | Ben ik in mijn recht? Wat als …
Wat als … een onoplettende Pokémon-jager een 
ongeval veroorzaakt? … mijn nieuwe GSM na 2 
maanden ineens kapot is? … mijn jas op een fuif 
verdwenen is uit de vestiaire? … ik ziek word na 
het eten van een broodje kebab? … een student 
betrapt wordt op spieken?

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: daisy.vanvelthoven@thomasmore.be

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 60 minuten
• Contact: tessa.vervecken@thomasmore.be
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Biomedische Laboratoriumtechnologie
Contact: dorien.keil@thomasmore.be

Een kijkje in de biomedische wereld!
Tijdens deze sessie nemen we je mee naar onze 
biomedische laboratoria. Je ziet waar toekomstige 
laboraten dagelijks bloedstalen onderzoeken, 
bacteriën kweken, farmaceutische producten 
bereiden, DNA isoleren ... Misschien zet de docent 
jou ook wel aan het werk!

Biomed klasse
Welkom in het biomedische laboratorium! Vandaag 
word je ondergedompeld in de wondere wereld 
van de life sciences. Klassen hebben de keuze uit 
twee halvedagprogramma’s, die, indien gewenst, 
gecombineerd kunnen worden: 

Onderzoeken zit in je bloed (halve dag)
Een bloedstaal is een oneindige bron van 
informatie. Maak zelf een uitstrijkje en onderzoek 
rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes. Je 
bepaalt de hematocriet en leert over bloeddoping. 
Verder controleer je het glucosegehalte van het 
bloed en leg je de link met diabetes.

Stap voor stap een voetencrème maken  
(halve dag)
In het labo galenica bereiden we geneesmiddelen. 
Daarbij is de keuze van de juiste toedieningswijze 
en -vorm erg belangrijk. Vandaag ga je zelf 
aan de slag met een vetfase, een waterfase 
en emulgatoren, en maak je een eigen heerlijk 
geurende crème.• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 90 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO uit 
een wetenschappelijke richting

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 18 leerlingen
• Duur: 3 uur (9 - 12 u. of 12.30 - 15.30 u.)

Chemie op maat: biomedische technieken | 
Enzymkinetiek: de kracht van enzymen 
Dit is een project voor klasgroepen met labo-
activiteiten die in de eigen school niet mogelijk 
zijn. Het volledige aanbod en gedetailleerde info 
(ook over inschrijven) is terug te vinden op  
www.thomasmore.be/projecten-rtc/chemie-op-maat.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO uit een 
wetenschappelijke richting uit de provincie 
Antwerpen

• Wanneer: zie website (vanaf eind 
september 2017)

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: afhankelijk van het 

gekozen programma
• Duur: halve dag of hele dag
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Bouw
Contact: lieve.gios@thomasmore.be

Bachelor in de Bouw in de praktijk
Je ontdekt de praktijkwereld van een werfleider. 
Je stelt de ideale betonsamenstelling samen, 
bouwt een correcte funderingsaanzet en ervaart 
de mogelijkheden van de nieuwste topografische 
toestellen.

De architect in het bouwteam
Ontmoet de architect en bespreek samen welke 
bouwpartners betrokken zijn bij een bouwproject. 
Ben je een ontwerper, een technische uitvoerder 
of eerder een projectleider? Ontdek in deze 
workshop welke job bij je past.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Houtskeletbouw in een CAD-CAM software
Je ontwerpt een houtskeletbouw in een 3D-model 
aan de hand van het Vertex CAD-CAM-pakket en 
maakt kennis met de werkvoorbereiding van een 
duurzame woning.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: Campus Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 40 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Topografie, concreet aan de slag (RTC)
In de workshop topografie leer je een constructie 
opmeten met een 3D-laserscanner, een digitale 
puntenwolk genereren en inlezen in een 
tekenpakket. Je hanteert een totaalstation. Je 
meet afstanden met een 3D-afstandmeter en 
bepaalt niveaus met een rotatieve laser. 
Op het einde van de workshop kan je een woning 
op een terrein uitzetten. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO (Bouw- en 
Houtkunde, Bouwtechnieken)

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 18 leerlingen
• Duur: 9 - 16 uur
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Topografie, landmeetkundige meettechnieken 
selecteren, toepassen en meetgegevens 
verwerken (RTC)
Je volgt eerst een wetenschappelijke toelichting 
over landmeetkundige opmetingen. Daarna leer je 
een constructie opmeten met een 3D-laserscanner, 
een digitale puntenwolk genereren en inlezen in 
een tekenpakket. Je hanteert een totaalstation. 
Je meet afstanden met een 3D-afstandmeter en 
bepaalt niveaus met een rotatieve laser.

Chemie
Contact: kristien.schoone@thomasmore.be

Chemie op maat
Dit is een project voor klasgroepen met labo-
activiteiten die in de eigen school niet mogelijk 
zijn. Het volledige aanbod en gedetailleerde info 
(ook over inschrijven) is terug te vinden op 
thomasmore.be/projecten-rtc/chemie-op-maat.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO (Industriële 
Wetenschappen)

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 18 leerlingen
• Duur: 9 - 16 uur

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO uit een 
wetenschappelijke richting uit de provincie 
Antwerpen

• Wanneer: zie website (vanaf eind 
september 2017)

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: afhankelijk van het 

gekozen programma
• Duur: halve dag of hele dag
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Elektromechanica
Contact: isabelle.poels@thomasmore.be

Labo materiaalbeproeving
Tijdens deze labozitting testen leerlingen 
verschillende materialen via mechanische proeven. 
De leerling maakt hierbij gebruik van o.a. de 
trekproef, kerfslagproef, hardheidsmetingen en/of 
de buigproef. Ook kunststoffen komen eventueel 
aan bod.

Rondgang labo’s Elektromechanica
We starten met een korte rondleiding doorheen 
onze campus en eindigen de rondgang met een 
ontdekkingsreis in onze labo’s waar jij tijdens je 
studies Elektromechanica in Geel zélf aan de slag 
zal gaan.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

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

 » belevingsdag: 75 minuten
 » op aanvraag: 180 minuten

Procesautomatisering: handig en visueel met 
LabVIEW
Je maakt kennis met enkele basismogelijkheden 
van LabVIEW: bijzonder gebruiksvriendelijk 
om procesmetingen (bv. druk, temperatuur) te 
visualiseren, te verwerken en om sturingen en 
regelingen mee te configureren.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 15 leerlingen
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: 

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 15 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Workshop 3D-design
3D-design helpt je om inzichten te verwerven bij 
mechanische ontwerpen, maar kan ook zoveel 
meer. Afhankelijk van de kennis van de leerlingen 
krijgen de leerlingen een introductie tot Inventor 
en/of uitleg over parameters en iLogic in Inventor. 
Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met 
Inventor om een mechanisch ontwerp duidelijk 
weer te geven in 3D

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 75 minuten
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Predictief onderhoud op een industrieel 
machinepark
In het eerste deel maken de leerlingen kennis met 
‘predictief onderhoud’. Ze leren wat dit betekent 
en met welke toestellen je predictief onderhoud 
kan uitvoeren. Nadien leren ze meer over de 
basistechnieken van het predictief onderhoud door 
dit toe te passen op een bestaand machinepark.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer: 

 » data: www.thomasmore.be/projecten-rtc/
predictief-onderhoud-op-industrieel-
machinepark

 » of op aanvraag via mail naar  
eric.mondelaers@thomasmore.be

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 12 leerlingen
• Duur: 9 - 16 u.

Voorstelling opleiding door studenten
Wie kan beter iets vertellen over de opleiding 
Elektromechanica dan de studenten zelf? 
Studenten die momenteel de opleiding volgen, 
komen hun ervaringen vertellen. Informatie uit de 
eerste hand dus.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: op aanvraag 
• Waar: bij u op school
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 1 lesuur
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Energietechnologie
Contact: rob.vandun@thomasmore.be

Up-to-date energievoorzieningen (RTC)
Je maakt kennis met hernieuwbare-
energietechnieken: zonne-energie, windenergie, 
brandstofcellen (waterstof), warmtepompen, 
zonneboilers, verlichting, energieopslag. 
Overtuig je klas en leerkracht om de lessen te 
verplaatsen naar onze campus in Geel en word 
energietechnoloog voor één dag.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO (Elektrische 
installatietechnieken, Elektrotechniek, 
Elektriciteit-Elektronica, Industriële 
Wetenschappen, Elektromechanica)

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag 

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Praktisch: dit programma wordt enkel 

aangeboden voor de hele klasgroep

Elektrisch tekenen in TRIKKER
In deze workshop leren leerlingen elektrische 
schema’s (eendraadschema’s en situatieschema’s) 
tekenen in het programma TRIKKER. Studenten 
krijgen eerst uitleg over hoe een goed elektrisch 
ontwerp wordt uitgevoerd en krijgen tips voor een 
goed keuringsdossier. Nadien gaan ze zelf aan 
de slag en ontwerpen ze hun eigen elektrische 
installatie.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO (Elektrische 
installatietechnieken, Elektrotechniek, 
Elektriciteit-Elektronica, Industriële 
Wetenschappen, Elektromechanica)

• Wanneer: 
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag 

• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 75 minuten
• Praktisch: dit programma wordt enkel 

aangeboden voor de hele klasgroep

Infosessie | Overgang van secundair naar hoger 
onderwijs
Een klassikale infosessie waarin leerlingen 
geïnformeerd worden over de overgang van 
secundair onderwijs naar hoger onderwijs. Er is 
ruimte voor praktische vragen van leerlingen, 
er wordt inhoudelijke uitleg gegeven over de 
verschillende technische studierichtingen en er 
is een rondleiding voorzien op de campus. Deze 
activiteit kan gecombineerd worden met een 
andere activiteit in het open aanbod.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar TSO (Elektrische 
installatietechnieken, Elektrotechniek, 
Elektriciteit-Elektronica, Industriële 
Wetenschappen, Elektromechanica)

• Wanneer: op aanvraag 
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: 90 minuten
• Praktisch: dit programma wordt enkel 

aangeboden voor de hele klasgroep
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Ergotherapie
Contact: koen.geenen@thomasmore.be

Hoeveel ergo zit er in jou?
Praktische workshop waar leerlingen zelf 
creatieve oplossingen zoeken voor personen 
met een beperking en zo kennismaken met de 
uitdagingen van de ergotherapeut. Je ontdekt er 
ook wat het effect van een beperking op je eigen 
leven inhoudt, hoe moeilijk bepaalde dagelijkse 
activiteiten worden en wat een ergotherapeut voor 
jou kan betekenen.

Elektronica-ICT 
Toegepaste Informatica
Contact: ann.hannes@thomasmore.be

Dig into the network
In deze sessie bekijken we wat de functie is van de 
router die bij je thuis staat. We configureren hem 
zodat we kunnen gamen in een netwerk. Op het 
einde van de sessie krijg je volop de kans dit uit te 
testen.

• Doelgroep: 6e jaar secundair onderwijs
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » of op aanvraag
• Waar: op onze campus of bij u op school
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten (of 90 minuten indien 

op aanvraag)
• Vereiste voorkennis: geen, enkel 

een gezonde portie goesting in 
gezondheidszorg

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten

Grafisch programmeren in Java
We gaan aan de slag met de grafische 
mogelijkheden van Java. Je bouwt tekeningen op 
met verschillende vormen, je voegt teksten toe 
en je gebruikt verschillende kleuren. Vervolgens 
brengen we dynamiek in je tekening door 
muisevents en timers te coderen.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten
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Hoe gaan computerhackers te werk?
Je kruipt voor één keer in de huid van een 
computerhacker. Je volgt zijn manier van denken 
en maakt daarbij gebruik van dezelfde software 
en technieken. Er wordt wel de nodige discipline 
gevraagd, we werken uiteindelijk met ‘gevaarlijke 
software’. 

Webdesign, een kwestie van smaak
Websites maken is een vak apart. Na een korte 
inleiding over goed webdesign, steek je zelf 
de handen uit de mouwen. Je maakt je eerste 
kleurenschema’s en protoypes in Photoshop en 
codeert valide webpagina’s in Notepad++.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten

Je vingers laten jeuken met C#
Als je nog nooit geprogrammeerd hebt, kan je 
kennismaken met de populairste programmeertaal 
van Microsoft: C#. Tijdens deze sessie realiseer je 
enkele kleine, leuke applicaties.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten

Kruip in het vel van Q
Iedereen heeft wel eens een film van James 
Bond gezien waarin 007 altijd hulp krijgt van 
superhandige gadgets. Je gaat aan de slag met 
een Raspberry PI, waarmee je zelf enkele coole 
technische snufjes uitwerkt.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 30 januari: belevingsdag Geel
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 180 minuten

RTC Voice over IP
In een eerste deel maak je kennis met de 
functionaliteit en de configuratie van professionele 
netwerken. Vervolgens wordt het Voice-over-IP-
concept toegelicht en praktisch ingeoefend op 
een netwerk.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag (januari - mei 2018)
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 18 leerlingen
• Duur: 9 - 16 u.
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Teach the teacher: Internet of Things
Workshop voor leraars rond de Raspberry Pi3, 
een ‘low cost, creditcard size’ Linux-gebaseerde 
embedded controller die ontworpen is voor 
Internet Of Things.

Office Management
Contact: sofie.peeters@thomasmore.be

Communicatieworkshop | Conversation 
management
Het digitale tijdperk opent de weg voor heel 
wat bedrijven. Via social-media-kanalen zoals 
Facebook, Twitter en Instagram gaan ze 
rechtstreeks dialoog aan met de consument. 
Hoe bouw en beheer je een community op deze 
online platformen? Wat is Facebook Edgerank en 
hoe zorg je voor interactie? Hoe gaan bedrijven 
best om met klachten, nu de consument steeds 
mondiger wordt? Tijdens deze sessie zetten we de 
eerste stap om een echte ‘conversation manager’ 
te worden. 

• Doelgroep: leraars 5e of 6e jaar ASO en 
TSO 

• Wanneer: 
 » op aanvraag
 » meer info: dirk.verbeek@thomasmore.be

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: min. 5, max. 10 leraars
• Duur: 9 - 16 u.
• Praktisch: breng je eigen laptop (met 

ethernetpoort en WiFi-adapter) en - indien 
mogelijk - je smartphone mee.

• Kostprijs: € 100, incl. lunch en een 
Raspberry Pi3

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

• Waar: op onze campus
• Duur: 75 minuten

Eventconcepting
Via een creatieve brainstorm komen we tot een 
leuk en origineel idee voor een evenement. Van 
daaruit maken jullie kennis met de (basis)knepen 
van eventmanagement. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » tijdens een belevingsdag:

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

• Waar: op onze campus of bij u op school
• Duur: 75 minuten
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Patiëntenrechten
Waar heb je als patiënt recht op? Mag je medicatie 
weigeren? Mag je je arts zelf kiezen? Mag je 
zonder toestemming geopereerd worden? Dit en 
veel meer kom je te weten tijdens deze introsessie 
op patiëntenrechten.

Translation? Recipe for success!
Als vertalen een simpel verhaal was waarin je één 
taal omzet in een andere taal, zou Google translate 
prachtige vertalingen kunnen afleveren. Zo is de 
realiteit uiteraard niet! Tijdens deze sessie laten we 
je proeven van de wondere wereld van talen en 
vertalen.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
• Waar: op onze campus
• Duur: 75 minuten

Social media
Is je Facebook messenger geopend? Even een 
snapchatje gedaan of een tweet gelezen? Een 
gewone dagelijkse handeling. Maar heb je er al 
eens aan gedacht hoe deze snelle interactieve 
tools te gebruiken in een zakelijke omgeving? We 
bekijken welke media ingezet kunnen worden in 
de bedrijfswereld, voor communicatie, organisatie 
en meer. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 20 februari: belevingsdag Turnhout

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

• Waar: op onze campus of bij u op school
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

• Waar: op onze campus of bij u op school
• Duur: 75 minuten
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Orthopedie
Contact: Helga Vertommen

Immediate fitting (IMF)
De leerlingen maken een brace van hun eigen pols 
rechtstreeks op de huid met de IMF-methode. 
Deze methode wordt in de orthopedische wereld 
ook vaak gebruikt om gepersonaliseerde braces te 
maken.

Gipsen
De studenten gaan aan de slag met gips en maken 
op een veilige wijze een gipsafdruk bij elkaar van 
voet, hand en been, zoals dit ook gedaan wordt 
bij patiënten om een orthopedische voorziening te 
maken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » op aanvraag

• Waar: op onze campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Analyse van voeten en wandelen 
Je analyseert hoe iemand wandelt, zowel op basis 
van standaardmethoden als met de nieuwste 
technologieën. Je kijkt ook hoe een orthese het 
wandelen beïnvloedt. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » op aanvraag

• Waar: op onze campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 90 minuten

Functionele anatomie – Palpatie
Studenten krijgen tijdens deze workshop de kans 
om verschillende anatomische punten bij zichzelf 
en elkaar te leren voelen (palperen). Dit is voor 
een orthopedisch technieker zeer belangrijk om 
een orthopedische voorziening op maat te kunnen 
maken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: op onze campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: op onze campus
• Groepsgrootte: max. 15 leerlingen
• Duur: 90 minuten
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Voedings- en Dieetkunde
Contact: marleen.vanloo@thomasmore.be

Ben jij klaar voor insecten op je bord?
Heb je al gehoord van 'entomofagie', of de 
humane consumptie van insecten? Tijdens deze 
workshop zoek je uit wat hun voedingswaarde is en 
beoordeel je of insecten een volwaardig alternatief 
kunnen vormen voor de vleesconsumptie. Je 
zal werken rond aspecten zoals duurzaamheid, 
voedingswaarde van insecten en de 'beuh-factor 
van insecten. Je ontdekt de motieven om ook 
insecten op jouw menu te zetten! Ten slotte maak 
je zelf lekkere insectengerechtjes. Smakelijk!

Koken zonder suiker of met suikeralternatieven
In de media vind je heel wat negatieve 
berichtgeving over suiker. Ook populaire 
kookboeken vegen suiker vaak resoluut van tafel. 
Deels terecht, maar weet dat je met minder suiker 
of met suikeralternatieven al een heel eind kan 
geraken. Tijdens
deze workshop helpen we mogelijke verwarring 
uit de wereld en laten we leerlingen het verschil 
tussen suiker en granen ontdekken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer:
 » di. 30 januari: belevingsdag Geel

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: half dagdeel

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO
• Wanneer:

 » woe. 10 januari (voormiddag of 
namiddag) 

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 2,5 uur

Uitleenbare sportkoffer
Met de doe-het-zelf-sportkoffer leren leerlingen 
wat gezonde voeding inhoudt, een eigen 
sportdrank te maken en etiketten te lezen. 
Daarnaast bevat de sportkoffer tools om de 
nutritionele samenstelling van de sportdrank 
te bepalen (PH, glucose- en chloride gehalte) 
en krijgen de leerlingen toegang tot een online 
quiz over sport en voeding. De koffer bevat 
ook richtlijnen voor een inspanningstest en een 
glucosemeter om de glycemie voor, tijdens en na 
inspanning te bepalen.

• Doelgroep: 6e jaar ASO, TSO en BSO
• Wanneer: op aanvraag (tot december 

2017)
• Groepsgrootte: max. 25 leerlingen


