
    

Waarom hebben bomen blaadjes? Wat gebeurt er 
’s nachts met de zon? Wie heeft de namen van de 
dingen bedacht? 

Kijk jij ook met verwondering naar jonge kinderen die de wereld 
rondom hen ontdekken? Droom je ervan om samen met hen op 
ontdekkingstocht te gaan en hen al spelend te helpen groeien? Dan is 
de Educatieve bachelor Kleuteronderwijzer de juiste beroepskeuze voor 
jou. Kleuteronderwijzers maken het verschil. Ze begeleiden 
kinderen in de belangrijkste fase van hun ontwikkeling. Tussen tweeënhalf 
en zes jaar groeien kinderen enorm op alle vlakken, en daar speelt de 
kleuteronderwijzer een heel belangrijke rol in. 

. Hou je van zingen en dansen samen met jonge wereldontdekkers? . Ben je enthousiast en leergierig? . Wil jij doelgericht en met een grondige vakkennis met kleuters aan  
 de slag gaan?. Heb je zin om op zoek te gaan naar jouw 100 talen en om     
  verschillende expressievormen te ontdekken? 

Dan zit je helemaal goed bij EhB. Onze Educatieve bachelor is een 
koploper in onderwijsvernieuwing. Je eindwerkstage in onze 
bruisende hoofdstad Brussel is de kers op de taart. Zo studeer je af als 
een bekwame leerkracht die eigen sterktes en talenten optimaal inzet voor 
de klas. 

Jij, met je eigen persoonlijkheid en bekwaamheden, staat 
centraal in onze opleiding. Bij ons word je een uitstekende leraar met een 
eigen identiteit en aanpak. Als leraar in opleiding ben jij nu al onze nieuwe 
collega. Daarom investeren we graag in je persoonlijke begeleiding.   

Alle kansen 
met je diploma 

Ik wil meer weten

Benieuwd naar het volledige 
studieprogramma of de inhoud 
van je vakken? Ga dan snel naar 
ehb.be/kleuteronderwijs

Ik wil graag eens 
langskomen

Sla een babbeltje met onze studenten, 
maak kennis met je toekomstige 
docenten en je campus.

Infodagen 2020 
• za. 14 maart van 10 tot 13 u.
• za. 25 april van 10 tot 13 u.
• za. 27 juni van 10 tot 13 u.
• za. 5 september van 10 tot 13 u.
• za. 12 september van 10 tot 15 u.

Workshopweek 2020
• 24 februari tot 28 februari

Tijdens de krokusvakantie 2020 
houden we een heuse workshopweek. 
Alle opleidingen openen de deuren 
om je een voorsmaakje te geven. 
Vanaf januari 2020 check je
ehb.be/workshopweek
 
Je vindt alles ook terug op 
ehb.be/infomomenten

Verschillende functies
Met een diploma Educatieve bachelor Kleuteronderwijs kan je in 
alle onderwijsnetten aan de slag. Als meester of juf in het 
gewoon onderwijs en in het buitengewoon onderwijs. Of maak 
je liever deel uit van het zorgteam van de school? Misschien 
wil je vooral bewegen met kleuters tijdens de uurtjes lichamelijke 
opvoeding. En als kleuteronderwijzer kan je ook helemaal je ding 
doen in een kinderdagverblijf. 

Verder studeren
Heb je de smaak van leren en studeren helemaal te pakken? 
Dan ga je na je studie nog voor een Educatieve bachelor Lager 
of Secundair Onderwijs of voor de bachelor Pedagogie van het 
jonge kind. Met een verkort traject krijg je nog meer kansen 
op de arbeidsmarkt. Deze studie kan je zelfs combineren met een 
job. Of je kiest voor een master in Onderwijskunde of master 
in de Agogische Wetenschappen aan de universiteit. Met een 
schakeljaar behoren ook dergelijke opleidingen tot de brede 
waaier aan mogelijkheden en kansen. 

@Erasmushogeschool

Educatieve Bachelor 
Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijzer(es)
in hart en nieren

Meer weten?

ehb.be

Campus Kanal

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne

Tram en bus: 86, N16, 
51, 86, 46, 33, 3, 4, 32
- halte Vlaamsepoort
- halte Beurs

De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Vlaamsepoort
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Welkom op onze 
nieuwe Campus Kanal!

Trein
1. Brussel Zuid
2. Brussel Centraal
3. Brussel Noord

Campus van de toekomst
Samen met de andere lerarenopleidingen en de opleiding Pedagogie van het jonge 
kind krijg je les in een state-of-the-art gebouw in de Slotstraat. In ons nieuwe 
gebouw is elk lokaal een plaats om te leren en te ontspannen. Een gezellige drukte 
of liever wat meer rust? Voor elk wat wils!

De hipste buurt van Brussel
Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets, vind je 
Campus Kanal. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk, maakt deze campus 
deel uit van een van de hipste buurten van centrum Brussel. Op deze nieuwe 
campus zetten we alles op alles om nauw samen te werken met de buurt, zowel wat 
lunchplekken voor de studenten als wat activiteiten met de omliggende scholen
betreft. Buiten de lessen kan je je uitleven met studentenvereniging Normalia, zij
organiseren culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening.

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel 

/ehb.lerarenopleidingen

Let’s get social!

Schrijf je dan in op onze blogs: 
ehb.be/blijf-op-de-hoogte



Brussel is hip, jong en trendy. Een multiculturele 
hoofdstad waar je na de lessen lekker kan chillen met 
vrienden, waar je boeiende mensen ontmoet en waar er 
zoveel te ontdekken valt. Geen enkele andere Belgische 
studentenstad heeft zo’n groot aanbod aan gezellige 
restaurants en echte studentencafés. 

Maar naast ontdekking en ontspanning is het ook de plaats 
waar leraren zeer gegeerd zijn. En waar kan je dan het 
beste leraar worden dan in het hart van Brussel zelf. If you 
can make it in Brussels…

De stad krioelt van boeiende 
kleine kleuters, in en buiten de 
klas!

We zetten alles op alles om nauw samen te werken met 
de buurt, de buren en de scholen rond de campus. Als 
toekomstig kleuteronderwijzer(es) vervul je trouwens 
een belangrijke maatschappelijke rol. Samenwerken met 
partners zoals Foyer, Cultureghem en Klein Kasteeltje 
verrijkt jezelf als persoon én als leraar. 

De grootste
studentenstad

Niet enkel 
onderwijs
Als pluralistische hogeschool garanderen we een tewerkstelling in alle 
onderwijsnetten. Onze kleuteronderwijzer(s) zijn gegeerd in zowel het  
gemeenschaps-, provinciaal, stedelijk en katholiek onderwijs. Ook buiten 
het onderwijs kan je met je diploma aan de slag. De welzijnssector en 
de cultuur-educatieve sector schakelt graag Educatieve bachelors 
Kleuteronderwijs in.

Je staat er niet 
alleen voor
Wat voor ons écht telt, is dat je je als student goed voelt bij je studie en die met 
succes afrondt. En daarbij willen we je graag helpen. Het hele docententeam 
gaat voluit voor de coachende aanpak. 

Studie- en trajectbegeleiding
Studeo is onze dienst voor studie- en trajectbegeleiding die je helpt om de juiste 
studiemethode en examenstrategie onder de knie te krijgen. Ze helpen je ook om 
je studietraject samen te stellen of gewoon als het even niet meezit. Sommige 
studenten combineren studeren met werken. Anderen hebben een gezinssituatie 
die extra aandacht vraagt. Nog anderen hebben tijd nodig om hun studie af te 
werken. Wij houden graag rekening met jouw persoonlijke situatie. In overleg met 
je trajectbegeleider kan je daarom een eigen, individueel traject samenstellen. 

Taalbegeleiding
Als toekomstig leraar ben je verplicht om een niet-bindende instaptoets af te 
leggen voordat je je komt inschrijven. Mocht blijken dat je je Nederlands nog wat 
zou moeten bijspijkeren, staat naast de taaldocent ook een extra taalbegeleider 
klaar om je niveau op punt te krijgen. 

Werken 
en studeren
Ons verkort traject Kleuteronderwijs is een flexibele opleiding die ingericht 
wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren. Ook de 
VDAB heeft het al lang begrepen. Aangezien leraar een knelpuntberoep 
is, heb je recht op een uitkering bij het volgen van een lerarenopleiding. 
Een carrièreswitch maken lijkt een hele uitdaging, maar vele zij-instromers 
bewezen al dat het lukt. 

Bekijk alle voorwaarden op ehb.be/werken-en-studeren 

In het eerste jaar van je opleiding leggen we de 
nadruk op participatie. Je observeert, legt linken 
met geziene lessen en doet actief mee. Je start van 
het uitbouwen van een thema. Zo ontdek je hoe 
je kinderen uitdaagt en stimuleert. Je verrijkt de 
speelplekken en probeert eenvoudige activiteiten uit 
met je kleuters. 

In het tweede deeltraject bouw je zelf een thema 
uit. Dat doe je eerst met begeleiding, daarna kan je 
het alleen. Zo leer je de keuzehoeken aan te vullen, 
speelplekken te ontwerpen en het creatief spel van 
de kinderen te stimuleren. In je tweede jaar staat 
de stage ook in het teken van STEAM (science, 
technics, engineering, art & mathematics). Je voert 
deze stage uit in teamteaching.

Ook in je laatste jaar leer je nog heel wat bij. Want 
je kan en mag steeds meer alleen. Het project 
EDUCARE, in samenwerking met de studenten 
van Pedagogie van het jonge kind, legt de nadruk op 
de warme overgang van zeer jonge kinderen uit een 
kinderdagverblijf naar een instapklas. 

Nu krijg je de kans om ook buiten de klas ervaring 
op te doen door op exploratie in het werkveld 
te gaan. Bijvoorbeeld bij organisaties en vzw’s die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met jonge kinderen 
werken. 

Tijdens de afstudeerstage van vijf weken pas je 
alles toe wat je tijdens de opleiding geleerd hebt. De 
inclusiestage is een zeer doorgedreven verhaal in 
het reguliere of in het buitengewoon onderwijs. 
Tijdens het laatste jaar kan je ook op stage in een 
ander Europees land of zelfs nog verder weg. Je leert 
de laatste kneepjes van het vak en vervolledigt je 
vorming als leraar Kleuteronderwijs. 

Jouw
programma

Ons DNA
• Vanuit een pluralistische visie leiden we je op tot een geëngageerde  

 leraar.

• Vanuit je eigen (culturele) bewustzijn stimuleer je elk kind   

 zorgbreed in zijn ontwikkeling op een cultureel sensitieve en responsieve  

 manier.  

• Je leert en werkt in een Brusselse context om kundig en vertrouwd te   

 raken met de superdiversiteit van de grootstad.

• Je bent een betrokken wereldburger met doordachte standpunten en   

 een persoonlijke visie op het proces van opgroeien, op onderwijs en  

 op de samenleving.

Stages

“Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd 
om met een open geest te kijken. 
Door te observeren leren we rekening 
houden met de 100 talen van een 
kind, ieder kind heeft talent.”
- Student Kleuteronderwijs

 

Educatieve professional worden A1     5

Educatieve professional worden A2     4

Basishouding en visie (ontwikkeling) A     9

Ontmoeten, dialogeren en verbinden 1     3

Speels ontwerpen       8

Sport en welzijn       6

Muzische vaardigheden: muziek, beeld, drama, beweging & media  8

Observeren, rapporteren & pedagogisch documenteren   3

Werkplekleren: participatie      3

Werkplekleren: participatie en ontwerpen     4

Vertellen in de grootstad      4

Keuze-onderdeel:       3

Niet-confessionele zedenleer
Rooms-katholieke godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst
Studie-en taalvaardigheden ontwikkelen
Muzische vaardigheden: muziek

in SP*

De educatieve bachelor Kleuteronderwijs telt 180 studiepunten. Een academiejaar 
bestaat uit twee semesters en twee examenperiodes.

Je eerste jaar

*studiepunten

Bekijk alles via 
ehb.be/kleuteronderwijs


