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VOMO - Meubelontwerp
Mechelen

ONTWIKKEL JE PERSOONLIJKE ONTWERPPROJECT
ONDER BEGELEIDING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM
Met de focus op meubelontwerp hebben
we de ambitie om op een hedendaagse en
onderzoekende wijze voort te bouwen aan de
Mechelse meubeltraditie. De combinatie van
productgericht ontwikkelen en ruimtelijk denken
vormt de basis. Theorie en praktijk gaan hand in
hand. De voortgezette opleiding Meubelontwerp
(VOMO) start in 2020 aan de tweeëntwintigste
editie. De opleiding combineert sterke regionale
verankering in een netwerk van bedrijven en
organisaties, met internationale gerichtheid via
beurzen, tentoonstellingen en wedstrijden.
DOELGROEP
Je komt in aanmerking indien je al een bachelor- of
masterdiploma hebt. Een ontwerpopleiding biedt je een
ideale voorbereiding, maar de opleiding staat open voor een
bredere en meer gevarieerde instroom. Je bent gemotiveerd
en hebt in een eerdere situatie reeds een visie tot ontwerpen,
realiseren en presenteren verworven.
SELECTIEPROEF
Je kan pas deelnemen aan de opleiding als je wordt
geselecteerd. De selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 6 juli en woensdag 26 augustus 2020.
Inschrijven kan via onderstaande contactgegevens.

DE OPLEIDING
Concept en techniek, communicatie en economie
Je leert je evenwicht vinden tussen het conceptuele, het technische, het communicatieve en het
economische aspect van ontwerpen. Workshops,
lezingen, bedrijfs- en beursbezoeken houden het
praktijkgericht, boeiend, interactief en veelzijdig.
Proces- en resultaatgericht
Je bedenkt innovatieve concepten vanuit ambachtelijke of industriële (im)perfectie, met invloeden
uit artistieke en technologische richting. Je experimenteert met materialen, vormen en constructies
bij het realiseren van modellen en prototypes.
Hands-on en in de praktijk leer je hoe je van een
ontwerp tot een werkelijk meubel komt.
Projectmatig en studentgecentreerd
Je wordt gestimuleerd in je zelfontplooiing, maar
ook begeleid in het omgaan met beperkingen in
een ‘vrije’ ontwerpopdracht. Een interprofessioneel
team, aangevuld met specialisten uit de meubelsector, begeleidt je bij de persoonlijke opbouw en
uitwerking van je curriculum. Bovendien krijg je
de ruimte om opdrachten in groepsverband uit te
voeren. Je werkt samen met fabrikanten, ateliers en
leveranciers.

Meer weten over deze opleiding?
thomasmore.be/bnb-mo of www.vomo.be.

Contact
Hans Le Compte
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 369 240
hans.lecompte@thomasmore.be

Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16 - 2800 Mechelen
fb.com/vomo.be
thomasmore.be/faydherbe

Boven: presentatie op Meubelbeurs Brussel - november 2018
Voorzijde: tentoonstelling MechelenMeubelen 2.0 - Museum Hof van Busleyden 2014
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