EhB+, CENTRUM
VOOR PERMANENTE
VORMING

ENKELE PRAKTISCHE
PUNTEN

Op zoek naar een postgraduaat of een bij- en
nascholing van hoge kwaliteit? Dan ben je bij de
Erasmushogeschool Brussel (EhB) aan het juiste adres,
meer bepaald bij EhB+, het Centrum voor Permanente
Vorming.

Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan
of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van
de Vlaamse Gemeenschap. Je mag maximaal 250 euro
aan opleidingscheques per inschrijving indienen.
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Opleidingscheques

Opgelet! De toegang tot opleidingscheques werd sinds
kort beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog
in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader
van loopbaanbegeleiding deze opleiding wil aanvatten.
Meer informatie: vdab.be/opleidingscheques.

KMO-portefeuille
Betalen is ook mogelijk met de KMO-portefeuille. De
richtlijnen en voorwaarden vind je op kmo-portefeuille.be.
Werknemers- en werkgeverscheques zijn niet cumuleerbaar.

Educatief verlof
Als de opleiding die je wil volgen, erkend is door de
erkenningscommissie van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, dan
bestaat er de mogelijkheid om educatief verlof aan
te vragen. Nadat het studiegeld voor de opleiding
betaald is, kun je je aanvraag indienen.
Meer info over de voorwaarden vind je op de website
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
(werk.belgie.be) onder het thema ‘Verloven’.

Lees meer over de EhB+-opleidingen op

ehb.be/plus

2017 - 2018

en lang !
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ONS AANBOD
Design & Technologie
Bij- en nascholingen
• Gamification for Business
• Security for cloud applications

Gezondheidszorg
Postgraduaten
• Diabeteseducator
• Forensisch onderzoek
• International forensic science and policing
• Palliatieve zorg
• Peri-operatieve anesthesie
Bij- en nascholingen
• Bio-informatica
• Cultuursensitieve zorg in de praktijk
• Digitale voorstellingstechnieken
• Kansarmoede en zwangerschap in Brussel
en de Brusselse rand
• Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na
vervroegd ontslag uit het ziekenhuis
• Mentorenopleiding verpleegkunde
• Mentorenopleiding vroedkunde
• Palliatieve zorg
• Proefdierkunde
• Referentieverpleegkundige diabetes
• Referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
• Sportvoedingsadvies op maat
• Stoma-incontinentie en fistelzorg
• Tips en tricks voor perinatale gezondheidspromotie
• Voedingsbeleid in de geriatrische instelling
• Voedingsproductontwikkeling
• Workshop Open BioLab
• Ziekenhuisfarmacie

Management, Media & Maatschappij
Postgraduaten
• Communication and Languages as Strategic Skills (CLASS)
• Erfgoedondernemerschap

Onderwijs & Pedagogie
Postgraduaten
• Health Coach
• Niet-confessionele zedenleer
Bij- en nascholingen
• Beeldende expressie met vluchtelingenkinderen
• Binnenklasdifferentiatie in de lessen ‘Wetenschap en
techniek’ en ‘Mens en maatschappij’ (Wereldoriëntatie)
• Binnenklasdifferentiatie in de rekenles
• Binnenklasdifferentiatie in de geschiedenislessen
• Creatief met Excel
• De kracht van je stem
• Democratische Dialoog: Coachingstrajecten
• Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over
gevoelige thema’s binnen een onderwijscontext (nieuw)
• Democratische Dialoog: Socratisch gesprek over
gevoelige thema’s
• Differentiëren binnen het instructiemodel:
Activerende directe instructie (ADI)
• Een (voor)leesbeleid uitwerken met de focus
op (voor)leesplezier
• Hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige)
leerlingen in het basisonderwijs
• Het creatieve kind experimenteert
• ICT in de wiskundeles in het lager onderwijs
• Janusz Korczak als inspiratie voor de
pedagogische praktijk
• Jongens die dansen, meisjes die brullen …
Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas
• Laat kleuters bewegen om later beter te leren!
• Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs
• Muzische vorming: beeld in beeld
• Narratieve coaching als vorm van professionalisering
• Rooms-katholieke godsdienst (attest)
• Tik tak in de opvang of de kleuterklas
• Verdiepen in Tik Tak (vervolgnascholing)
• Wiskunde in de kleuterklas

Koninklijk Conservatorium Brussel
Postgraduaat
• Muziek

EEN BACHELOREGEN
DIPLOMA TOEVO
AAN JE CV?
hillende
eft voor versc
school Brussel he
De Erasmushoge
ewerkt dat
en een traject uitg
van haar opleiding
jk maakt.
eli
og
rk en studie m
de combinatie we
n-studeren
n traject werken-e
We organiseren ee
opleidingen:
voor de volgende
chnologie
he Laboratoriumte
• ba Biomedisc
erwijs
• ba Kleuterond
rwijs
de
On
r
ge
La
• ba
uur
- & Tuinarchitect
ps
ha
sc
nd
La
• ba
agement
• ba Office Man
d
van het jonge kin
• ba Pedagogie
rk
• ba Sociaal We
Informatica
te
as
ep
eg
To
• ba
de
• ba Verpleegkun
Dieetkunde
&
gs
in
ed
Vo
• ba
• ba Vroedkunde
Info
-studeren
ehb.be/werken-en

EEN
OF GA JE VOOR
BANABA?

szorg &
ment Gezondheid
Het EhB-departe
t twee
er
se
ni
ga
or
ctuur
Landschapsarchite
n:
ge
in
eid
pl
ro
elo
bachelor-na-bach
Gezondheidszorg
che & Neonatale
ris
at
di
Pe
ba
na
• ba
anagement
• banaba Zorgm
Info
ehb.be/gl

Brussel
skaai 170, 1070
cteur, Nijverheid
e, algemeen dire
r: Luc Van de Veld
eve
uitg
e
lijk
rde
Verantwoo
De Smet
Fotografie: Valery
Juni 2017

ONS AANBOD
Design & Technologie
Bij- en nascholingen
• Gamification for Business
• Security for cloud applications

Gezondheidszorg
Postgraduaten
• Diabeteseducator
• Forensisch onderzoek
• International forensic science and policing
• Palliatieve zorg
• Peri-operatieve anesthesie
Bij- en nascholingen
• Bio-informatica
• Cultuursensitieve zorg in de praktijk
• Digitale voorstellingstechnieken
• Kansarmoede en zwangerschap in Brussel
en de Brusselse rand
• Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na
vervroegd ontslag uit het ziekenhuis
• Mentorenopleiding verpleegkunde
• Mentorenopleiding vroedkunde
• Palliatieve zorg
• Proefdierkunde
• Referentieverpleegkundige diabetes
• Referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
• Sportvoedingsadvies op maat
• Stoma-incontinentie en fistelzorg
• Tips en tricks voor perinatale gezondheidspromotie
• Voedingsbeleid in de geriatrische instelling
• Voedingsproductontwikkeling
• Workshop Open BioLab
• Ziekenhuisfarmacie

Management, Media & Maatschappij
Postgraduaten
• Communication and Languages as Strategic Skills (CLASS)
• Erfgoedondernemerschap

Onderwijs & Pedagogie
Postgraduaten
• Health Coach
• Niet-confessionele zedenleer
Bij- en nascholingen
• Beeldende expressie met vluchtelingenkinderen
• Binnenklasdifferentiatie in de lessen ‘Wetenschap en
techniek’ en ‘Mens en maatschappij’ (Wereldoriëntatie)
• Binnenklasdifferentiatie in de rekenles
• Binnenklasdifferentiatie in de geschiedenislessen
• Creatief met Excel
• De kracht van je stem
• Democratische Dialoog: Coachingstrajecten
• Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over
gevoelige thema’s binnen een onderwijscontext (nieuw)
• Democratische Dialoog: Socratisch gesprek over
gevoelige thema’s
• Differentiëren binnen het instructiemodel:
Activerende directe instructie (ADI)
• Een (voor)leesbeleid uitwerken met de focus
op (voor)leesplezier
• Hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige)
leerlingen in het basisonderwijs
• Het creatieve kind experimenteert
• ICT in de wiskundeles in het lager onderwijs
• Janusz Korczak als inspiratie voor de
pedagogische praktijk
• Jongens die dansen, meisjes die brullen …
Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas
• Laat kleuters bewegen om later beter te leren!
• Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs
• Muzische vorming: beeld in beeld
• Narratieve coaching als vorm van professionalisering
• Rooms-katholieke godsdienst (attest)
• Tik tak in de opvang of de kleuterklas
• Verdiepen in Tik Tak (vervolgnascholing)
• Wiskunde in de kleuterklas

Koninklijk Conservatorium Brussel
Postgraduaat
• Muziek

EEN BACHELOREGEN
DIPLOMA TOEVO
AAN JE CV?
hillende
eft voor versc
school Brussel he
De Erasmushoge
ewerkt dat
en een traject uitg
van haar opleiding
jk maakt.
eli
og
rk en studie m
de combinatie we
n-studeren
n traject werken-e
We organiseren ee
opleidingen:
voor de volgende
chnologie
he Laboratoriumte
• ba Biomedisc
erwijs
• ba Kleuterond
rwijs
de
On
r
ge
La
• ba
uur
- & Tuinarchitect
ps
ha
sc
nd
La
• ba
agement
• ba Office Man
d
van het jonge kin
• ba Pedagogie
rk
• ba Sociaal We
Informatica
te
as
ep
eg
To
• ba
de
• ba Verpleegkun
Dieetkunde
&
gs
in
ed
Vo
• ba
• ba Vroedkunde
Info
-studeren
ehb.be/werken-en

EEN
OF GA JE VOOR
BANABA?

szorg &
ment Gezondheid
Het EhB-departe
t twee
er
se
ni
ga
or
ctuur
Landschapsarchite
n:
ge
in
eid
pl
ro
elo
bachelor-na-bach
Gezondheidszorg
che & Neonatale
ris
at
di
Pe
ba
na
• ba
anagement
• banaba Zorgm
Info
ehb.be/gl

Brussel
skaai 170, 1070
cteur, Nijverheid
e, algemeen dire
r: Luc Van de Veld
eve
uitg
e
lijk
rde
Verantwoo
De Smet
Fotografie: Valery
Juni 2017

ONS AANBOD
Design & Technologie
Bij- en nascholingen
• Gamification for Business
• Security for cloud applications

Gezondheidszorg
Postgraduaten
• Diabeteseducator
• Forensisch onderzoek
• International forensic science and policing
• Palliatieve zorg
• Peri-operatieve anesthesie
Bij- en nascholingen
• Bio-informatica
• Cultuursensitieve zorg in de praktijk
• Digitale voorstellingstechnieken
• Kansarmoede en zwangerschap in Brussel
en de Brusselse rand
• Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na
vervroegd ontslag uit het ziekenhuis
• Mentorenopleiding verpleegkunde
• Mentorenopleiding vroedkunde
• Palliatieve zorg
• Proefdierkunde
• Referentieverpleegkundige diabetes
• Referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne
• Sportvoedingsadvies op maat
• Stoma-incontinentie en fistelzorg
• Tips en tricks voor perinatale gezondheidspromotie
• Voedingsbeleid in de geriatrische instelling
• Voedingsproductontwikkeling
• Workshop Open BioLab
• Ziekenhuisfarmacie

Management, Media & Maatschappij
Postgraduaten
• Communication and Languages as Strategic Skills (CLASS)
• Erfgoedondernemerschap

Onderwijs & Pedagogie
Postgraduaten
• Health Coach
• Niet-confessionele zedenleer
Bij- en nascholingen
• Beeldende expressie met vluchtelingenkinderen
• Binnenklasdifferentiatie in de lessen ‘Wetenschap en
techniek’ en ‘Mens en maatschappij’ (Wereldoriëntatie)
• Binnenklasdifferentiatie in de rekenles
• Binnenklasdifferentiatie in de geschiedenislessen
• Creatief met Excel
• De kracht van je stem
• Democratische Dialoog: Coachingstrajecten
• Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over
gevoelige thema’s binnen een onderwijscontext (nieuw)
• Democratische Dialoog: Socratisch gesprek over
gevoelige thema’s
• Differentiëren binnen het instructiemodel:
Activerende directe instructie (ADI)
• Een (voor)leesbeleid uitwerken met de focus
op (voor)leesplezier
• Hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige)
leerlingen in het basisonderwijs
• Het creatieve kind experimenteert
• ICT in de wiskundeles in het lager onderwijs
• Janusz Korczak als inspiratie voor de
pedagogische praktijk
• Jongens die dansen, meisjes die brullen …
Creatief aan de slag met genderstereotypen in de klas
• Laat kleuters bewegen om later beter te leren!
• Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs
• Muzische vorming: beeld in beeld
• Narratieve coaching als vorm van professionalisering
• Rooms-katholieke godsdienst (attest)
• Tik tak in de opvang of de kleuterklas
• Verdiepen in Tik Tak (vervolgnascholing)
• Wiskunde in de kleuterklas

Koninklijk Conservatorium Brussel
Postgraduaat
• Muziek

EEN BACHELOREGEN
DIPLOMA TOEVO
AAN JE CV?
hillende
eft voor versc
school Brussel he
De Erasmushoge
ewerkt dat
en een traject uitg
van haar opleiding
jk maakt.
eli
og
rk en studie m
de combinatie we
n-studeren
n traject werken-e
We organiseren ee
opleidingen:
voor de volgende
chnologie
he Laboratoriumte
• ba Biomedisc
erwijs
• ba Kleuterond
rwijs
de
On
r
ge
La
• ba
uur
- & Tuinarchitect
ps
ha
sc
nd
La
• ba
agement
• ba Office Man
d
van het jonge kin
• ba Pedagogie
rk
• ba Sociaal We
Informatica
te
as
ep
eg
To
• ba
de
• ba Verpleegkun
Dieetkunde
&
gs
in
ed
Vo
• ba
• ba Vroedkunde
Info
-studeren
ehb.be/werken-en

EEN
OF GA JE VOOR
BANABA?

szorg &
ment Gezondheid
Het EhB-departe
t twee
er
se
ni
ga
or
ctuur
Landschapsarchite
n:
ge
in
eid
pl
ro
elo
bachelor-na-bach
Gezondheidszorg
che & Neonatale
ris
at
di
Pe
ba
na
• ba
anagement
• banaba Zorgm
Info
ehb.be/gl

Brussel
skaai 170, 1070
cteur, Nijverheid
e, algemeen dire
r: Luc Van de Veld
eve
uitg
e
lijk
rde
Verantwoo
De Smet
Fotografie: Valery
Juni 2017

EhB+, CENTRUM
VOOR PERMANENTE
VORMING

ENKELE PRAKTISCHE
PUNTEN

Op zoek naar een postgraduaat of een bij- en
nascholing van hoge kwaliteit? Dan ben je bij de
Erasmushogeschool Brussel (EhB) aan het juiste adres,
meer bepaald bij EhB+, het Centrum voor Permanente
Vorming.

Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan
of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van
de Vlaamse Gemeenschap. Je mag maximaal 250 euro
aan opleidingscheques per inschrijving indienen.

postgraduaat of
Kies je voor een
scholing?
voor een bij- en na

je
hebben als doel
De postgraduaten
te
en
n
de
re
rb
ve
te
s
professionele skill
diepunten.
stu
20
n minimum
verdiepen. Ze telle
rond,
volledig hebt afge
Als je de opleiding
tuigschrift.
ontvang je een ge
van duur. Ze
lingen zijn korter
De bij- en nascho
de praktijk
et
m
je de voeling
zorgen ervoor dat
kgebied op de
evoluties in je va
niet verliest en de
een attest.
ng
afloop ontva je
Na
n.
lge
vo
t
ijf
bl
voet

t
Kies voor kwalitei

od werkt
ng van haar aanb
Voor de ontwikkeli
enigingen,
er
externe beroepsv
EhB+ samen met
de
,
len
ho
dere hogesc
kenniscentra, an
re
VUB of met ande
er
rtn
pa
tie
associa
k wordt
Oo
l.
se
us
Br
UZ
t
partners, zoals he
personeel
rtise van het EhBwaardevolle expe
n hoge
garanderen we ee
gevaloriseerd. Zo
n.
se
les
teit van de
inhoudelijke kwali
gen en
n bij- en nascholin
Met het aanbod va
de noden
op
in
f
tie
elen we ac
postgraduaten sp
lei
op dingen
het werkveld. De
van de markt en
acht voor de
nd
gericht, met aa
zijn modulair en
ppelijke
ha
tsc
aa
m
t, actuele
Brusselse contex
ngsvormen.
di
innovatieve oplei
ontwikkelingen en
n de
over de inhoud va
Meer informatie
s.
lu
/p
be
b.
eh
op
je
opleidingen vind

Postgraduaten
lingen
bi j- en nascho
Ontwi kkel je talent, een lev

Opleidingscheques

Opgelet! De toegang tot opleidingscheques werd sinds
kort beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog
in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader
van loopbaanbegeleiding deze opleiding wil aanvatten.
Meer informatie: vdab.be/opleidingscheques.

KMO-portefeuille
Betalen is ook mogelijk met de KMO-portefeuille. De
richtlijnen en voorwaarden vind je op kmo-portefeuille.be.
Werknemers- en werkgeverscheques zijn niet cumuleerbaar.

Educatief verlof
Als de opleiding die je wil volgen, erkend is door de
erkenningscommissie van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, dan
bestaat er de mogelijkheid om educatief verlof aan
te vragen. Nadat het studiegeld voor de opleiding
betaald is, kun je je aanvraag indienen.
Meer info over de voorwaarden vind je op de website
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
(werk.belgie.be) onder het thema ‘Verloven’.

Lees meer over de EhB+-opleidingen op

ehb.be/plus

2017 - 2018

en lang !

