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Welkom bij 
Thomas More

 DICHTERBIJ DAN JE DENKT 

Al onze campussen zijn uitstekend 

bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Zo vind je altijd wel een 

campus binnen jouw bereik.

 MASTERPLAN 

Wil je voor een universitaire opleiding  

gaan, maar vrees je voor de studie-

druk? Met een bachelordiploma kan 

je vlot doorstromen naar een master.

 VAN ZEELAND TOT  

 NIEUW-ZEELAND 

Zin in een buitenlands avontuur?  

Dan kan je op studie-uitwisseling of 

stage binnen en buiten Europa. Wij 

denken wereldwijd, nodigen buiten-

landse gastdocenten uit en volgen 

internationale trends op de voet.

 OPTIMALE SLAAGKANS 

We doen er alles aan om je te  

helpen slagen. Wie wil, krijgt 

begeleiding op maat. Samen 

stippelen we een traject uit afge-

stemd op jouw talent en ambitie.

 EN ... ACTIE! 

Onze docenten zijn kraks in hun  

vakgebied. We hebben de beste  

stageplaatsen en je werkt aan   

projecten voor échte opdracht-

gevers.

 DE MOOISTE TIJD  

 VAN JE LEVEN 

Soms moet je er even uit: een film of  

een concert meepikken, je spieren  

losgooien of een feestje bouwen. 

Dankzij onze hyperactieve studenten- 

clubs zal je je geen seconde vervelen.

 UITSTEKENDE REPUTATIE 

Via sollicitatietraining, jobbeurzen 

en een eigen jobdatabank helpen 

we je bij de start van je carrière. 

We werken nauw samen met de 

bedrijven en organisaties waar je 

later aan de slag kan.  

Thomas More heeft dan ook een 

uitstekende reputatie bij werkgevers. 

Zo heb je tijdens sollicitaties  

al een streepje voor.

 WELKOM THUIS 

We investeren in een optimale 

leeromgeving. Maar ook in fijne 

plekken om te zitten, liggen of 

hangen tussen de lessen door.  

Je zal zien, je voelt je meteen thuis.

Start jij binnenkort aan de unief of de hogeschool? Weet je 
al wat je wil gaan studeren? Of heb je nog geen flauw benul? 
Welke opleiding je ook kiest, je zet straks een grote stap. Een 
stap vol   verwachtingen. En natuurlijk wil je de beste keuze 
maken. Kom eens kijken bij Thomas More. Met maar liefst 
42 professionele bachelors en 19 graduaten op 8 locaties is 
professioneel toponderwijs altijd dichtbij. 
Wij halen graag alles uit de kast om jou met tekst en uitleg, 
met raad en daad naar de juiste opleiding te brengen.

 Antwerpen    Geel    Lier    Mechelen    Sint-Katelijne-Waver    Sint-Niklaas    Turnhout    Vorselaar 

8 
LOCATIES

20.000 
STUDENTEN

19 
GRADUATEN

42 
BACHELORS
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Ontdek jouw favoriete

bacheloropleidingen

Je studententijd is de mooiste tijd van je leven, 
hoor je vaak. Maar hoe beslis je  wat je gaat 
studeren? Dat hangt van een heleboel factoren 
af: je vooropleiding, je situatie, je talenten en 
ambities … 

Ben je eerder een doener dan een denker? Leer je vlotter in 

de praktijk? Ben je er niet zeker van of je al klaar bent voor 

de studiedruk van een unief? Ben je op je best als je intensief 

gecoacht wordt? Of bleek een academische bachelor toch 

iets te zwaar en zin je op een nieuwe start?

Allemaal prima redenen om voor een professionele bachelor 

te kiezen. De stap is minder groot dan die naar de unief 

en na drie jaar* ben je klaar voor een uitdagende job. En 

wil je toch graag verder studeren? Dan heb je de perfecte 

voorbereiding op zak.

* Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar

EEN VEELZIJDIGE TOEKOMST

Met een professionele bachelor op zak liggen alle opties 

open. Je kunt meteen aan de slag óf je studeert verder, 

bijvoorbeeld voor een tweede bachelor (via een verkort 

traject) of een master (via een schakel programma).

MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK

Een professionele bachelor is heel praktijkgericht, maar 

biedt je wel een  stevige theoretische basis. Het beste van 

twee  werelden dus. Je combineert wetenschappelijke 

 inzichten met praktische opdrachten. Vanaf dag één werk 

je aan projecten en oefen je in moderne labo’s, ateliers, 

skillslabs en simulatiecentra. Bovendien staat er een 

flinke dosis stage op het programma.
THUIS IN DE WERELD

We stimuleren je om je grenzen te verleggen via een 

buitenlandse studie of stage. Dat verruimt je blik op de 

wereld. Je leert je eigen boontjes doppen en verbetert je 

talenkennis. Een fantastische ervaring én een extra troef 

op je cv! 

Droom je van een inter nationale carrière? Wil je je 

toekomstige werkgever laten zien dat je echt van álle 

markten thuis bent? Ga dan voor een van onze Engelsta-

lige bachelors.

VINGER AAN DE POLS

We werken nauw samen met de bedrijven of organisaties 

waar je later aan de slag kunt en we houden de vinger 

aan de pols van de arbeidsmarkt. Thomas More heeft 

dan ook een uitstekende reputatie bij werkgevers.  

Zo heb je tijdens sollicitaties al een streepje voor.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt alles aan om 

jouw slaag kansen te maximaliseren.

• Je docenten zijn specialisten uit de beroeps praktijk. 

• Je traject- en studiebegeleiders stippelen samen met jou  

een parcours uit op maat van jouw talenten en ambities.

• Onze dienst studentenvoorzieningen haalt alles uit 

de kast om je studie en je leven op de campus zo vlot 

mogelijk te laten verlopen.
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DE JOB VAN JE LEVEN

Implementation & project manager

Supply chain manager

Supply chain planner / supervisor

Production planner / supervisor

Transport Planner / supervisor

Supply Chain Consultant

Operations Manager

Continuous Improvement consultant

Warehouse supervisor

E-commerce Warehouse manager

Junior engineer – Supply Chain

projecten

Zelfstandig ondernemer

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Supply Chain Management > Mechelen

HEB JIJ EEN VOORRAADJE TALENT LIGGEN?

Supply chain management? Dat is het bedenken, plannen, beheren en optimaliseren van

de hele goederen- of dienstenketen.

Je bent geïnteresseerd in wereldwijde goederenstromen.

In deze opleiding krijg je eerst een stevige bedrijfseconomische basis.

Je werkt aan je commerciële, digitale en communicatieskills.

Je focust op zaken als transportmodi, supply chain design en urban & waste logistics.

Sommige vakken gaan door op locatie, zoals in de haven.

Je beleeft trends zoals logistiek en e-commerce in tijden van covid vanop de eerste rij.

Je verbetert je Engels en een andere taal die je zelf kiest.

Je wordt een rasechte ondernemer, gedreven door innovatie, technologie, automatisatie.

In je laatste jaar loop je stage bij een bedrijf in België, Europa of ver daarbuiten.

Een afwisselende job mèt werkzekerheid? Absoluut.

Wil je verder studeren? Na een schakeljaar kan je altijd beginnen aan verschillende

masters.

Supply Chain Management

COURSES @ WORK

We geven onze lessen vaakdaar waar

het gebeurt. Zo krijg je les in de

haven, luchthaven, bij wegvervoerders

of in de warehouses zelf. Een

ziekenhuis is een logistiek dorp, dus

ook daar nemen we een kijkje. De

afstudeerders trekken naar het

buitenland voor lessen in andere

universiteiten of hogescholen zoals in

Dubai of Moskou.

DE WERELD MEE VORM GEVEN

Geef mee vorm aan de toekomst en

bijt je vast in thema’s zoals Covid19

en innovaties in de supply chain. Stel

je ideeën voor aan professionals op

een event! Neem deel aan

een hackaton op locatie en werk aan

thema's als 'CO2-neutraal leveren

tegen 2030 in de stad Mechelen', 'De

luchthaven & het slimme pakje' of de ‘

Smart Port of Antwerp'.

READY FOR THE FUTURE?

Logistiek is één van de meest

innovatieve sectoren. We organiseren

workshops rond bepaalde 'hot

topics'. Onder andere drones, e-

commerce, Amazon en haar invloed,

groene logistiek en zelfs lessen via de

virtual reality bril. Via het vak 'e-

business lab' geven we heel veel

aandacht aan de logistiek van de

toekomst.

Meer weten?

Surf naar thomasmore.be/ba-sucm-me

Peter Verspecht

Coördinator

+32 472 18 39 59

peter.verspecht@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/

Campus De Vest

Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest
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OPBOUW

Fase 1 | We leggen fundamenten van een innovatieve studieloopbaan met de basics van Supply Chain Management. Je wrkt aan

je commerciële, digitale, communicatieve, data management en consultancy skills. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt de theorie getoetst aan de

werkelijkheid. De Supply Chain & Data Management-vakken worden gedoceerd door echte professionals en gastsprekers.

Fase 2 | In Courses @ work krijg je een groot deel van de vakken op de werkvloer bij professionals. Je focust op de innovatieve trajecten zoals

e-commerce, urban city deliveries, afvallogistiek, farma- en zorglogistiek, duurzaamheid en ecologie, VR, drone deliveries en internet of things. In

een buitenlands project met collega-studentenfocus jij op data: het nieuwe goud! We wakkeren je enterpreneurship aan en op een eigen

georganiseerd event stel jij je ideeën voor aan bedrijven en investeerders!

Fase 3 | Hier ga verder verdiepen en vooral: toepassen! Je zal bijna 50% van je tijd elders doorbrengen dan op de hogeschool. 'Theory meets

practice', daar waar het gebeurt: in de warehouses, steden, ziekenhuizen, afvalverwerkingsbedrijven, haven en luchthaven. Je bent een held met

digitale tools en gebruikt data in je voorstellen tot optimalisaties. Ook in de laatste fase trek je de wereld in: in het Youthopia programma

reisden we bijvoorbeeld naar een universiteit in Dubaivoor een “entrepreneurial business game” tegen andere landenteams.

Fase 1 2 3

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Inleiding Supply Chain Management 6

Transport Fundamentals 6

Green logistics 3

Maritime Fundamentals 3

Supply Chain Management 6

Procurement & Tendering 3

Supply Chain Bedrijfsprocessen 3

Supply Chain Security Management 3

Supply Chain Advanced 3 3

Douane 3

Luchtvracht Supply Chain 3

Pharma & Zorglogistiek 3

VR Logistics 3

Supply Chain Verticals 3

Keuze 3

BUSINESS

Business Fundamentals 3

Economie 3

Inleiding recht 3

Human Resources Management en Sociaal Recht 3

EU Business Topics 3

Enterprise Resource Planning 3

Business Fundamentals Cases 3

Introductie tot Financieel Management 3

Fase 1 2 3

DATA INTELLIGENCE

Digital Skills 3

Business Intelligence Fundamentals 3

Business Analytics 3

Business Intelligence Advanced 3 3

ONDERNEMEN

Ideation 3

Innovation Lab 3

E-Business Lab 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3

International Entrepreneurship 3

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Professionele communicatie 1 en 2 6

Personal development 3

Project management lab 3

Management skills 3

Beroepsethiek en zingeving 3

COMMUNICATION SKILLS

Engels 6 3

Frans, Spaans of Duits 6 3

AT WORK

Supply Chain Management@Warehouse 6

Projectstage Supply Chain Management 21

Bachelorproef Supply Chain Management 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.

Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open

lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken

en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken

info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat

nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met

de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je

hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen

stuvo@thomasmore.be
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Ontdek jouw

campussen
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Je deelt de campus met 3.444 studenten 
en de stad met 7.500 studenten*. 

Er zijn vier Thomas More-campussen in Mechelen.  
Op wandelafstand van elkaar vind je: De Ham,  
De Vest, Kruidtuin en Lucas Faydherbe.

BEREIKBAARHEID

Stap uit de bus en wandel gewoon binnen.  

Halte Zandpoortvest ligt vlak voor de deur.  

Als het regent word je zelfs niet nat! www.delijn.be

Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 

Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide stations ben je  

op een kleine tien minuutjes in de les. www.nmbs.be

Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort?  

Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. Parkeren doe 

je voor de deur en onder een afdak. Dubbele winst!

Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net buiten de 

ring. Tien minuten later sta je op de campus.  

Slecht geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je  

op de goedkope betaalparking vlak naast de campus.  

Carpoolen? Eén adres: thomasmore.carpool.be.

Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

T + 32 (0)15 36 91 00

E info.devest@thomasmore.be

 fb.com/wearemechelen 

Mechelen is hip en happening. Een stad op 

studentenmaat. Met een cappuccino on the 

go van het station naar de campus. Na je 

examen lunchen in de zon en nog eventjes 

langs de winkel. Terug het leercentrum in om 

te studeren, boeken snel afzetten op kot en je 

kan vertrekken om te gaan feesten!  

In Mechelen is alles dichtbij. 

#2800love, inderdaad!

Welkom op

 CAMPUS DE VEST 

 IN MECHELEN 
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Je buddy voor grote en kleine studentennoden

Studentenvoorzieningen

ZEG “HALLO” TEGEN EEN 
ZALIG STUDENTENLEVEN!

Je BFF voor en tijdens je studies? Dat is zonder 

twijfel de dienst Studentenvoorzieningen, 

Stuvo voor de vrienden. Onze deur staat altijd 

wagenwijd voor je open!

Contact

Wij hebben een vaste stek op élke campus.  

Geef ons een belletje, stuur ons een mail.  

Of spring gewoon binnen. Altijd welkom!

Wil je graag vooraf een afspraak maken?  

Dat kan via thomasmore.be/maakeenafspraak.

 thomasmore.be/stuvo

 stuvo@thomasmore.be

 @stuvo.thomasmore

 GOED IN JE VEL 

Een klein dipje of groot stresske? Lucht je hart 

tijdens een goeie babbel, volg een van onze 

trainingen of neem deel aan onze infosessies  

en webinars. Ons team staat in alle discretie  

voor je klaar!

 IEDEREEN DE BESTE KANSEN 

Studeren als topsporter of blokken met een 

functiebeperking? Wat je achtergrond ook is, wij 

geven je studies alle kansen op slagen. Je kunt 

schuiven met lessen, stages of examens ...  

Meer weten? thomasmore.be/allekansen 

 ACTIE & ONTSPANNING 

Sportfreak? Of loopt je conditie  

eerder wat mank? Met ons XXL-

sportaanbod leef je je he-le-maal  

uit en ben je in geen tijd in topvorm.

 STRAK PLAN! 

Een knap initiatief? 

Een zotte actie? 

Laat die ideeën maar 

opborrelen, we’ve got 

your back!
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 OP KOT 

Op zoek naar een  

tof kot? Of een akkefietje 

met je huisbaas? Slechts  

één adres! 

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

Financiële vragen? Wij helpen 

je een handje (of twee) met de 

beste oplossing!

 WAT SCHAFT DE POT? 

Yummie, goed voor je portemonnee  

en altijd iets anders! In onze studenten-

 restaurants smul je van ons menu en 

wij houden de prijs in het oog.

 ONDERWEG 

Een (elektrische) fiets  

huren? Of meer weten  

over onze carpoolapp?  

Het is langs hier!

 CULTUUR & CO 

Van opera tot cinema, van 

kleinkunst tot Kanye. Wij 

zorgen voor een stevige 

portie cultuur. Voor elke 

smaak wat wils!

11



Studiekeuze gemaakt? 
Check!

 Wil je op kot of toch liever met de trein? 
 En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

 VIDEOZONE: 
 STUDENTENVOORZIENINGEN 

CENTEN VOOR STUDENTEN

Studeren in het hoger onderwijs, dat is een flinke 

investering. Stuvo schiet je te hulp en maakt je wegwijs in 

je studiekosten. Samen zijn we financiële katers een stap 

voor, want er liggen tal van oplossingen op tafel. Denk 

maar aan een studietoelage of een Stuvo-toelage vanuit de 

hogeschool. thomasmore.be/centen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een toelage? 

Ons team rekent het voor je uit en ondersteunt je bij je 

aanvraag. Je hoeft dus niet te wachten tot je ingeschreven 

bent. Kom gewoon eens langs op een van onze infodagen of 

maak een afspraak op thomasmore.be/maakeenafspraak.  

En er is meer! Wij zorgen ook na je inschrijving voor je 

portemonnee. Werk je in het zweet met onze sportkaart 

voor slechts € 20 of pik wat culturele uitstapjes mee aan fikse 

kortingen. Ka-ching!

 START HIER! 

STUDIEGELD 2021-2022  
(per fase - 60 studiepunten)

Niet-beursstudenten: € 961,9

€ 247,9 + € 11,9 per studiepunt 

Bijna-beursstudenten: € 505,9

€ 247,9 + € 4,3 per studiepunt 

Beursstudenten: € 113,2 

(vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid 
betalen. Op je eerste factuur vind je   
enkel de vaste kost (max. € 247,9). 
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OP KOT

Heb je het thuisfront overtuigd om op kot te gaan? Yes! Laat de 

zoektocht beginnen op thomasmore.be/opkot, dé kotendatabank 

met allerlei praktische ditjes en datjes. Gevonden? Drop ons zeker een 

uitnodiging voor je house warming. Als je tussendoor nog vragen hebt 

over je contract of huurperiode, dan zijn wij stand-by.

PRAKTISCH, HOE GERAAK IK DAAR?  

Snel en makkelijk naar je campus? Goed nieuws, wij liggen  

op-en-top centraal, dicht bij alles. We wijzen je de weg! 

• Ben je een ‘local’ en woon je in de buurt? Zet je stappen teller in gang, 

maak een verkwikkende wandeling en kom zen aan in de les.  

• Meer een flandrien? Spring dan op je fiets, steek de file voorbij en 

parkeer je stalen ros in de stallingen op je campus. Geen velo?  

Huur je (elektrisch) exemplaar via Stuvo!  

• Reis je met het openbaar vervoer? Combineer tram-trein-bus extra 

voordelig en stippel je ideale route uit met de apps van De Lijn en NMBS.  

• Liever een ‘Carpool Karaoke’ in de auto?  

Rij naar thomasmore.be/carpool en registreer je in onze carpoolapp,  

ook als je geen eigen wagen hebt. Wij matchen je aan andere studenten 

op basis van je adres en lesrooster en belonen je met leuke extraatjes. 

thomasmore.be/studenten/vlot-naar-de-campus

PIONIERSDAGEN

Begin jij in september als eerste in je familie aan een 

opleiding in het hoger onderwijs? Dat is natuurlijk 

best een grote stap. Maar geen nood, kom naar onze 

pioniersdagen! Dan is het straks een stuk makkelijker 

om succesvol te starten aan onze hogeschool. 

 

 thomasmore.be/pioniers

 ALS JE DE EERSTE 
 STUDENT IN JE 
 FAMILIE BENT! 
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Allemaal oranje

We hebben al heel wat contente Nederlandse  
studenten in huis en die cultuurverschillen,  
ach … wij doen hier onze boodschappen  
(inkopen) toch ook in de AH! Aha!  
Heb je al goesting gekregen? Nou dan!

Lees er meer over op
 www.thomasmore.be/oranje 

en kom zeker eens af, euh … langs!
 www.thomasmore.be/komkennismaken 

By the way: oranje is onze huiskleur, 
die van u ook zeker?

• Onze 3-jarige* professionele bachelor-   

 opleidingen zijn vergelijkbaar met de   

 HBO-opleidingen in Nederland en leveren  

 een gelijkwaardig diploma op.

• Onze 2-jarige graduaatsopleidingen kun je  

 gelijkstellen met de Nederlandse associate  

 degrees, beroepsopleidingen met heel veel  

 werkplekleren en nog alle kansen om verder  

 te studeren.

Zin om in België (enfin, Vlaanderen) 
te studeren? Allez, dan zit je goed 
bij de Thomas More-hogeschool. Net 
over de grens, op gespecialiseerde 
campussen in de provincie Antwerpen, 
lagere studiekosten, betaalbare 
koten … maar vooral hele straffe 
opleidingen waarmee je ook in 
Nederland vlotjes aan de slag kunt.

* Uitzondering: 4-jarige bachelor Verpleegkunde
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WAAROM IS STUDEREN IN VLAANDEREN 
(EN BIJ THOMAS MORE) EEN GOED IDEE?

WELK NEDERLANDS DIPLOMA HEB JE NODIG?

Professionele bachelor (vwo, mbo 4 of havo + propedeuse) of Graduaatsopleiding (havo, vwo of mbo 4)
Geen van bovenstaande diploma’s? Dan kan je eventueel toch toegelaten worden via een bijzondere toelatingsprocedure.

 www.thomasmore.be/inschrijven 

GEZELLIGE CAMPUSSEN

in Antwerpen, Geel, Lier,  

Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 

Turnhout, Vorselaar ...
 

 www.thomasmore.be/campussen 

VOORDELIG

• Lager collegegeld (961,90 euro per jaar) 

 www.thomasmore.be/studiekost 

• Betaalbare studentenkamers (Antwerpen: 390 euro gemiddeld)  

 www.thomasmore.be/studenten/op-kot 

• Nederlandse studiefinanciering  www.duo.nl/particulier 

STERKE OPLEIDINGEN, 
BREED AANBOD

• 42 bacheloropleidingen,

• 18 graduaatsopleidingen

 www.thomasmore.be/opleidingen 

GELIJKWAARDIGE 
DIPLOMA’S

INTERNATIONALE ALLURE

 www.thomasmore.be/en/welcome 

SUPERPERSOONLIJKE 
BEGELEIDING

GEEN INSCHRIJVINGSSTOP,
GEEN LOTING

BACHELOROPLEIDINGEN  
VAN 3 JAAR*, DUS  
SNELLER AAN HET WERK

* Uitzondering: 4-jarige bachelor Verpleegkunde
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Ontdek al onze

BACHELORS & GRADUATEN

TECH & IT
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GRADUATEN

Elektromechanische Systemen DN G T

AR   Meet- en Regeltechnieken • • •

AR    Onderhoudstechnieken • • •

HVAC-Systemen DN

AR   Klimatisatiesystemen •

AR   Verwarmings- en Sanitaire Systemen •

Internet of Things DN G

Productiebeheer - Maakindustrie DN

Programmeren A DN G L T

Systeem- en Netwerkbeheer DN G L

Voertuigtechnieken DN

AR   Agrarische en Industriële Voertuigen | NIEUW •

AR   Brom- en Motorfietsen  •

AR   Personenwagens en Lichte 
Bedrijfsvoertuigen

•

AR   Zware Bedrijfsvoertuigen •

TECH & IT
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PROFESSIONELE BACHELORS

Autotechnologie DN

KT   Bedrijfsvoertuigtechnieken •

KT   Motoren en Bromfietsen •

KT   Motorsport Engineering •

Elektromechanica DN G

AR   Automatisering •

AR   Elektromechanica •

AR   Klimatisering •

AR   Onderhoudstechnologie • •

AR   Procesautomatisering •

Elektronica-ICT DN G

AR   Elektronica:

 - KT   Embedded Hardware •

 - KT   Embedded Software •

 - KT   Internet of Things •

AR   ICT:

 - KT   Application Development •

 - KT   Applied Artificial Intelligence •

 - KT   Cloud and Cyber Security •

 - KT   Security, Systems and Services •

KT   Digital Innovation •

Energietechnologie G

KT   Elektrische Energie •

KT   Duurzame Energie en Klimaat •

KT   Warmte en Koeling | NIEUW •

Informatiemanagement en Multimedia M

KT   Data Analytics •

KT   Information and Cyber Security •

Ontwerp- en Productietechnologie DN

KT   Design Track •

KT   Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

KT   Application Development •

KT   Artificial Intelligence •

KT   Digital Innovation •

STUDY IN ENGLISH  

Applied Computer Science G

Automotive Technology DN

Electronics-ICT DN

AR   Electronics •

AR   ICT •

Information Management and Multimedia M

KT   Data Science, Protection and Security •

MEDIA & COMMUNICATION
M
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PROFESSIONELE BACHELORS

Communicatie * M

AR   Commerciële Communicatie:

 - KT   Branding en Advertising  - KT   Digital Media Manager •

AR   Event, Concept en Organisatie •

AR   Public Relations en Voorlichting:

 - KT   Public Relations  - KT   Woordvoerder •

Informatiemanagement en Multimedia M

KT   Interactive Multimedia Design •

Journalistiek M

Media en Entertainment Business M

STUDY IN ENGLISH  

Information Management and Multimedia M

KT   International Digital Product Architect •

International Communication and Media M

KT   Branding and Activation •

KT   Public and Corporate Affairs •

International Journalism M

International Media and Entertainment Business M

* Voorheen ‘Communicatiemanagement’ (naamswijziging onder voorbehoud van 
 goedkeuring door de Vlaamse regering).

KT   keuzetrajectAR   afstudeerrichting KT   keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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Ontdek onze

BACHELORS & GRADUATEN

SPORT
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EDUCATIEVE BACHELORS

Leraar Secundair Onderwijs TT

KT   Leraar Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie •

PROFESSIONELE BACHELORS

Bedrijfsmanagement TT

AR   Sport- en Cultuurmanagement •

Sport en Bewegen TT

Moving  is IMPROVING

BUSINESS 

& TOURISM
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PROFESSIONELE BACHELORS

Bedrijfsmanagement G M

AR   Accountancy-Fiscaliteit • •

AR   Financiën en Verzekeringen * • •

AR   Internationaal Ondernemen •

AR   Marketing: •

 - KT   General Marketing •

 - KT   Sportmarketing •

AR   Rechtspraktijk •

AR   Supply Chain Management •

 - KT   Airfreight Logistics •

 - KT   Logistiek Management •

AR   Winkel- en Retailmanagement •

KT   Automotive Management •

KT   Business en Management •

KT   Business en Ondernemen •

KT   Immobiliën en Verzekeringen • •

Organisatie en Management G M

AR   Business and Languages:

 - KT   Human Resources •

 - KT   Talen en Communicatie •

AR   Business Translation and Interpreting •

AR   Health Care Management •

AR   Intercultural Relations Management •

KT   Communicatie en Creatie •

KT   Events4Business •

KT   Events en Creatie •

KT   Human Resources | NIEUW •

Toerisme en Recreatiemanagement M

STUDY IN ENGLISH  

International Business Management M

AR   International Business and Trade •

International Tourism and Leisure M

GREAT CLASS

* Voorheen ‘Financie- en Verzekeringswezen’ (naamswijziging onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Vlaamse regering).

KT   keuzetrajectAR   afstudeerrichting KT   keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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GRADUATEN

Accounting Administration A G L M SN T

Bedrijfsorganisatie M

Juridisch-Administratieve Ondersteuning G

Marketing (Sales Support) G

Marketing- en Communicatiesupport A G L M

AR   Communicatiesupport • • • •

AR   Marketingsupport • • • •

Transport en Logistiek A G M

AR   Douanedeclaratie • • •

AR   Luchtvracht • • •

AR   Magazijnbeheer • • •

AR   Spoorvervoer • • •

AR   Terminalbeheer • • •

AR   Wegvervoer • • •

Verzekeringen * | NIEUW G

Winkelmanagement A G

GREAT CLASS

* Nieuwe opleiding onder voorbehoud van een positieve beoordeling en goedkeuring 
door de Vlaamse regering.
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Ontdek onze

BACHELORS & GRADUATEN

PEOPLE & HEALTH
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PROFESSIONELE BACHELORS

Ergotherapie G

Logopedie en Audiologie A

AR   Audiologie •

AR   Logopedie •

Orthopedie G

AR   Orthesen •

AR   Prothesen •

AR   Schoentechnologie •

Sociaal Werk G

AR   Maatschappelijk Werk •

AR   Maatschappelijke Advisering •

AR   Personeelswerk •

AR   Sociaal-Cultureel Werk •

Toegepaste Psychologie A

AR   Arbeids- en Organisatiepsychologie •

AR   Klinische Psychologie •

AR   Schoolpsychologie en  
        Pedagogische Psychologie

•

Verpleegkunde L M T

Voedings- en Dieetkunde G

Vroedkunde L T

STUDY IN ENGLISH  

Orthopaedic Technology G

AR   Orthotics •

GRADUATEN

HR-Support A G M

Maatschappelijk Werk A G T

Orthopedagogische Begeleiding A G L

Verpleegkunde (HBO5) D L T

LIFE SCIENCES  

& CHEMISTRY

G
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PROFESSIONELE BACHELORS

Agro- en Biotechnologie G

AR   Biotechnologie:

 - KT   Biotechniek  - KT   Milieubeheer •

AR   Dierenzorg •

AR   Landbouw:

 - KT   Akkerbouw  - KT   Intensieve Veehouderij •

 - KT   Rundveehouderij  - KT   Landbouwmechanisatie •

AR   Tuinbouw:

 - KT   Fruitteelt  - KT   Groenteteelt •

 - KT   Sierteelt  - KT   Tuinaanleg •

AR   Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G

AR   Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie •

AR   Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

AR   Biochemie •

AR   Chemie •

AR   Procestechnologie •

GRADUATEN

Productiebeheer - Land- en Tuinbouw G

DESIGN & BUILD
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PROFESSIONELE BACHELORS

Bouw G

KT   Bouwkunde •

KT   Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

DREAM iT Draf t it BUiLD iT

KT   keuzetrajectAR   afstudeerrichting KT   keuzetraject binnen een afstudeerrichting

EDUCATION
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EDUCATIEVE BACHELORS

Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V

THE NEXT GENERATIONinspiring
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Tijdens onze  opencampusdagen  gooien we  

de deuren wagen wijd open. Bezoek aula’s, ateliers,  

labo’s ... Onze docenten én  studenten staan klaar 

voor een babbel, demo of rondleiding. Vraag maar 

raak en ontdek de opleiding die bij jou past.

• za. 12 maart 2022, 10 - 16 uur

•  za. 30 april 2022, 10 - 14 uur

•  za. 25 juni 2022, 10 - 14 uur

•  wo. 7 september 2022, 18 - 21 uur

Bevestig je komst via

thomasmore.be/opencampusdagen.

Infoavond voor starters in februari:

• wo. 2 februari 2022, 18 - 21 uur (online)

Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor en 

een master? Wat kost studeren in het hoger onderwijs? 

En hoe zit dat met studiepunten en leerkrediet?  

In onze  infosessies voor ouders  zetten we alles op 

een rijtje en geven we nuttige tips om goed te kiezen.

• di. 15 februari 2022 | 19 - 21 uur (Antwerpen)

• di. 8 maart 2022 | 20 - 21 uur (online)

• di. 26 april 2022 | 20 - 21 uur (online) 

• di. 21 juni 2022 | 20 - 21 uur (online)

Schrijf je in via thomasmore.be/infoavond-ouders.

Sta je te popelen om verder te studeren en heb je zin in 

een extra uitdaging? Neem alvast een vak voorsprong via 

ons  Junior University College  en volg een semester 

lang les op woensdagnamiddag. Zo kan je nu al een 

vrijstelling behalen in het hoger onderwijs. Meer weten? 

Surf naar thomasmore.be/juc.

Proeven van the real stuff? Het hele jaar door 

 organiseren onze opleidingen  open lessen  en 

meeloopstages. Zet je erbij en volg een echte les of 

 practicum! Je vindt het volledige aanbod op  

thomasmore.be/openles.

Wil je tijdens de krokusvakantie (28 februari - 4 maart) 

een voorsmaakje van  verschillende opleidingen? 

Kom dan een of meerdere lessen volgen tijdens onze

 Openlesweek . Het is de ideale manier om ons  

aanbod te  ontdekken en te vergelijken! Save the date en 

schrijf je in via thomasmore.be/openlesweek.

KOM HET

UITPROBEREN

#WEAREMORE

Het leven zoals het écht is op onze campussen? 

Dat tonen onze studenten je graag zelf.

Follow us!

 fb.com/thomasmorebe  @thomasmorebe

 youtube.com/thomasmorebe

 @thomasmore.be  @thomasmore.be

Meer dan twintigduizend studenten en een veelvoud 

aan afgestudeerden ... dat is een onuitputtelijke bron 

van  verhalen en getuigenissen . Je leest ze op 

stories.thomasmore.be.

Honger nog niet gestild? Check thomasmore.be/find-us 

en volg de takeovers van onze studenten op Instagram.

LAAT JE

INSPIREREN

KOM JE

INFORMEREN

EERSTE HULP BIJ STUDIEKEUZE

Twijfel je nog over wat je wil studeren?  

No worries, wij zoeken en vinden samen met jou. 

Niet met: ‘neem een kijkje op thomasmore.be’. 

Want dat deed je natuurlijk al. Wel met   

 doorgedreven studiekeuzebegeleiding . 

Maak een afspraak en kom eens langs.

thomasmore.be/ehbs


