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Intercultural Relations Management
Mechelen

UNIEK IN BELGIË, HIP & TRENDY
Verder studeren
ÔÔ Tweede bachelor via verkort traject:
Toerisme en Recreatiemanagement,
Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement
ÔÔ Master (via schakelprogramma):
Handelswetenschappen, (Meertalige) Bedrijfs
communicatie, Meertalige Communicatie, European
Studies, Internationale Betrekkingen en Diplomatie,
Organisatie en Management, Cultuurmanagement

Je wil contacten leggen met mensen over heel
de wereld, je verdiepen in vreemde talen,
nationaliteiten dichter bij elkaar brengen.
Taal en cultuur zijn écht je ding. Je droomt van een niet-alle
daagse job in internationale context of ver buiten de lands
grenzen. Je wil schitteren in een multinational of Europese
instelling waar het wemelt van de interessante contacten. Tijd
om je plek te veroveren in Intercultural Relations Management?
Ervaren docenten maken je wegwijs in maatschappelijke trends
en nieuwe tools. Je krijgt een grondig taalbad in Engels, Frans
en een derde taal. In het inspiratielab proef je van diverse
culturen en loop je allerlei nationaliteiten tegen het lijf.

Studentenvoorzieningen
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! Geef ons
een belletje, stuur ons een mailtje. 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

Fase 2 bruist van interculturele ervaringen, je steekt letterlijk de
grenzen over. Je komt alles te weten over de huidige Aziatische
groeipolen en je tast de grenzen tussen Oost en West af. Nog
meer? Neem dan twee internationale regio’s onder de loep
voor je op je eerste multiculturele taalstage gaat.
In fase 3 kies je nog eens twee interessante internationale
regio’s. Ga jij expats begeleiden of wereldwijd werknemers
screenen met respect voor de diversiteit op de werkvloer? Zie
je jezelf lobbyen of grensoverschrijdende problemen oplossen
bij Child Focus of Het Rode Kruis? Kies dan voor een inter
nationale stage en durf het avontuur op te zoeken. Mag het
Peru, Zuid-Afrika, Taiwan, Dubai of Spanje zijn? Go for it!
Met dit diploma op zak ligt de wereld aan je voeten! Je profiel
is écht uniek: nergens anders in de Benelux word je opgeleid
voor je droomjob. Aan jou dus om het waar te maken.

Studiegeld 2020-2021

ALLE UITHOEKEN VAN DE WERELD, WOW!
Grenzen vervagen, culturen versmelten. Focus op
vier regio’s waarin jij wil uitblinken, geen enkele
opleiding doet ons dat na. Europa, Afrika, Latijns- of
Noord-Amerika, Azië of het Midden-Oosten. Internationale experts vliegen over om je onder te
dompelen in de cultuur en professionele routines.
Je krijgt toegang tot een immens netwerk én een
schat aan ervaring en informatie. Het merendeel van
onze studenten kiest voor een buitenlandse stage,
soms in combinatie met een semester in een van
onze partnerscholen elders in de wereld. What else?

VOOR TALENKNOBBELS
Circuleer je binnenkort tussen diplomaten en
lobbyisten? Dan ben je maar beter niet op je
mondje gevallen. Onze taalexperts stomen je klaar
voor Engels en/of Frans op C1-niveau. Ze frissen
je g
 rammatica op, breiden je professionele woor
denschat uit en finetunen je uitspraak. En tijdens
je s tages leer je ze ook daadwerkelijk spreken. Een
derde taal? Chinees, Duits, Spaans … you name it!

DE JOB VAN JE LEVEN
•

•

•
•

business development
manager
regional brand
manager
relationship manager
human rights officer

•

•

•

tender and contract
manager
office manager guest
relations
international human
resources generalist

(per fase - 60 studiepunten)

•

Niet-beursstudenten: € 947,2
€ 245,2 + € 11,7 per studiepunt

•

Bijna-beursstudenten: € 503,2
€ 245,2 + € 4,3 per studiepunt

•

Beursstudenten: € 111,9 (vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid betalen.
Op je eerste factuur vind je enkel de vaste kost (max. € 245,2).

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

#wearemechelen
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/devest

Contact
Martine Michiels
Trajectbegeleiding
+ 32 (0)15 36 91 58
om.mechelen@thomasmore.be
fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE
ThomasMoreBE
@WeAreOfficeMgt
@wearebusinesstourism

PROGRAMMA* (incl. studiepunten )
*

FASE

TALEN &
INTERCULTURELE COMMUNICATIE
Maatschappelijke trends Europa - wereld
Taaltraining Engels
Taaltraining Frans
Keuze: Duits, Spaans, Chinees of
andere vreemde taal
Lab cross-cultural communication
Lab dialogue interculturel
Expert English
Expert en français
BUSINESS & MANAGEMENT
Business fundamentals

1

2

5
8
8

6
6

6

6

3

SNEAK PEEK
Meer weten over onze opleiding?
Scan de QR-code en neem een
kijkje achter de schermen. Of check
#weareofficemanagementmechelen
en snuif de sfeer op!

3

5
5
4
4
3

Global consumer trends
Organisatiepsychologie
Social media in business
Klant & organisatie
Personeel & management
Bedrijfsinformatie en ICT
Persoonlijke ontwikkeling & zelfmanagement
Graphic design
Personal branding
Beroepsethiek
SKILLS @ WORK
Project & event: job factory

3
3
3
3
3
6
4

KOM
KENNISMAKEN

3

OP JE CV

3
4
3
5

•

•

3
Project & event: international trade fairs
Stage & project @ Work in English
9
Stage & project @ Work en Français
8
Bachelorproefproject (Eng - Fr)
Stage intercultural relations management
EXPERT CLASSES (KEUZE)
Inspiratielab wereldculturen
3
Regionale focus 1: Azië, Afrika,
6
Midden-Oosten
Intercultural insights Asia:
3
west meets east
Europese & internationale organisaties
3
*
Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de
Wereldpolitiek
3
leerstof
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.
Contemporary topics
3
Regionale focus 2: Europa, Latijns-Amerika,
Noord-Amerika
Internationale betrekkingen Noord-Zuid
Diversiteitsbeleid
Human rights

•

4
21
•

Potentiële klanten zoeken
in West-Afrika voor een
Belgisch bedrijf
Voor Cummins met de HRmanager een campagne
lanceren rond diversiteit
Deelnemen aan een event
van Voka en netwerken met
ambassadeurs van Canada,
Kaapverdië en Duitsland
Bezoek aan het Europees
parlement in Brussel en
Straatsburg

6
3
3
3

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
Check de website voor de laatste versie.

** 

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

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
OKT

NOV

Semester 1: 13 lesweken

DEC

JAN

FEB

STERK MERK
96% van onze
afgestudeerden vindt
binnen één maand
een job.
STERKE STIJGER
We zijn de sterkst
groeiende afstu
deerrichting binnen
Thomas More!

Speeddaten met
verschillende nationa
liteiten in een bedrijf?
Of zelf ervaren hoe een
multinational omgaat
met cultuurverschillen?
In de inspiratielabs
krijg je alvast een
voorsmaakje van het
échte leven.

* 

SEPT

Opencampusdagen
Vier keer per jaar gooien we de deuren wagenwijd
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. 14 maart 2020, 10 - 16 uur
za. 25 april 2020, 10 - 14 uur
za. 27 juni 2020, 10 - 14 uur (start inschrijvingen)
wo. 2 september 2020, 18 - 21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen .

INSPIRATIELAB
WERELDCULTUREN

3

International project

96%

introductieweek

MAART

APR

Semester 2: 13 lesweken

MEI

lesvrij

JUNI

blok- en examenperiode

JULI

AUG

tweede zit

SEPT

Open lessen
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 .

