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Ik wil meer weten

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

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

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

Let’s get social!

Educatieve Bachelor 
Lager Onderwijs

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

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.

De leraar van 
de toekomst

De wereld verkennen, 
dat ga jij later samen 
met de kinderen in je 
klas doen.

Ik vind het 
belangrijk om 
autonoom te 

kunnen werken, 
dat geeft mijn 

artistieke kantje 
alle vrijheid.

Lize, oud-student

Vind jij leraar ook zo’n mooi beroep? Heb jij er altijd 
van gedroomd kinderen te leren lezen, schrijven, 
zingen, rijmen en dichten, …? Werk je graag met 
kinderen en wil je hen op weg helpen hun talenten 
te ontdekken? Als leraar in het lager onderwijs bouw je 
mee aan de toekomst van je leerlingen. Jouw school 
en jouw klas, daar begint het voor je. Maar het gaat 
verder… Als toekomstige leraar of lerares ben je ook 
sociaal geëngageerd en wil je van deze wereld 
een betere plek maken. 

In onze opleiding bachelor Lager Onderwijs vormen 
we jou tot die leraar die kinderen boeit en hen aanzet 
tot leren en groeien. We vertrekken vanuit ons 
motto ‘leren uit jezelf, samen met en door anderen’. 

We geven volop ruimte aan je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Samen met jou 
ontdekken we welke leraar jij wil worden. Sterker nog, 
wij helpen je op de best mogelijke manier om die 
topleraar te worden, waar je altijd van droomde! 

Aan de slag

Met je diploma bachelor Lager Onderwijs kan je in alle 
onderwijsnetten aan het werk, als meester of juf in het 
gewoon of buitengewoon onderwijs of als zorgleraar. Je kan 
zelfs aan de slag in het immersieonderwijs van de Franse 
Gemeenschap, als je je taaltesten behaalt. 

Werkzekerheid

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen 
voor het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren lager 
onderwijs. Vooral in Brussel en de rand vind je meteen 
werk. Daardoor zijn onze studenten meteen aan de slag. 

Verder studeren

Wil je je kennis graag verder verdiepen en verbreden? 
Met een aangepast en verkort traject behoren de 
bachelor Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of 
Pedagogie van het jonge kind ook tot jouw mogelijkheden. 
Met een schakeljaar kan je een masterstudie (bv. 
Onderwijskunde) aan de universiteit aanvatten. 
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Welkom op onze 
nieuwe Campus Kanal!
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De tweetalige lerarenopleiding
Als leraar in het lager onderwijs moet je ook Frans geven, maar 
misschien schrikt je dat af? No worries: precies daarom werken wij 
samen met de Franstalige Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Je 
onderneemt samen activiteiten en je deelt lesmomenten. Op die 
manier leer je als vanzelf de taal en tegelijk ook elkaars cultuur.

CLIL: in jouw taal lesgeven in een Franstalige school
Wij zijn enthousiast over de CLIL-methode en willen dat je daar 
kennis mee maakt. Daarom zorgen we voor een korte stage waarin 
jij in een Franstalige school een vak in het Nederlands geeft. 
Verrijking verzekerd!

Kortom: we zorgen dat je sterk in je schoenen staat én je 
jobkansen nemen aanzienlijk toe!

      
      /BilingueNatuurlijk
 

Onze opleiding
in cijfers

100 %

J

89 %

van de afgestudeerden kon binnen 6 
maanden na het afstuderen aan de slag.

van de studenten 
is tevreden over de opleiding.

van de studenten ervaart de Brusselse 
context als een absolute meerwaarde.

91 %

We kiezen voor een gevarieerd gamma aan onderwijsvormen zoals hoorcolleges, 
begeleide zelfstudie, projectonderwijs, …

We trekken ook naar buiten, de stad in en maken volop gebruik van de troeven 
van Brussel. Maar evengoed gaan we op bosklassen in het Pajottenland en 
trekken we naar de zee. We vergeten natuurlijk het buitenland niet. Zo gaan 
we op studiereis naar Berlijn en bezoeken daar inspirerende basisscholen. 

Om jou zoveel mogelijk leerkansen te geven, werken we heel vaak in kleine 
onderwijsgroepen aan taken, opdrachten en projecten.

Tijdens de stages stap je in de echte beroepspraktijk en ga je meteen aan de 
slag in de klas. Aan de hogeschool bereiden we je daarop voor.

Jouw
programma Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk 

onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring 

op en word je een coompetente leraar. We oefenen praktijk-

situaties op de hogeschool, het sportterrein en de 

stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door: 

 

 een sterke persoonlijke begeleiding 

 stages te lopen in diverse onderwijsomgevingen 

 praktijkervaring van bij de start van de opleiding

je kan je blik nog meer verruimen door naar 

het buitenland te trekken, want internationalisering is een 

belangrijke pijler in onze opleiding. Ga op verkenning  

in Europa of ver daarbuiten.

Het werkveldt ontdekken

Ons verkort traject Lager Onderwijs is een flexibele 

opleiding. Je kan in deze opleiding werken  

en studeren combineren. Ben je in het bezit van een 

bachelordiploma, dan kan je bij ons inschrijven voor 

een verkort traject van twee jaar. Bachelors met een 

lerarenopleiding kunnen afstuderen in één jaar. 
Er worden verschillende trajecten voorzien voor dit knel-

puntberoep. Je kan bijvoorbeeld als werkzoekende via de 

VDAB de opleiding volgen, zij staan in voor de kosten. Als 

je reeds werkt in een basisschool kunnen de lesactiviteiten 

zelfs op de werkplek georganiseerd worden. 

Vragen? Mail naar yves.van.hoof@ehb.be

Meer weten? www.ehb.be 

Je loopbaan een nieuwe wending geven?
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Je tweede jaar 

SP*

Succesvol groeien 2

Stage 2 - Met oog voor 
diversiteit

 
Ontwikkelen, leren en 

onderwijzen 2A

Français 2 

Ontwikkelen, leren 
& onderwijzen 2B

Project

Mens & Maatschappij en 
Wetenschappen & Techniek 2A

Lichamelijke opvoeding 2

Mens & Maatschappij en 
Wetenschappen & Techniek 2B

Wiskunde 2A 

Wiskunde 2B 

Nederlands 2A

Nederlands 2B

CreAmuze 2A

CreAmuze 2B

Project Grenzen verleggen

Project Cross-over

Levensbeschouwelijk Keuzevak
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst

Cultuurbeschouwing

Je derde jaar 

SP*

Succesvol groeien 3

Project Brede school 

Inclusief onderwijs 

Français 3 

Leerzorg Wiskunde

Leerzorg Nederlands

Project Spots op verbeelding 3 

Mens & Maatschappij en 
Wetenschappen & Techniek 3

Tutorproject 
Enkel als je kiest voor Keuzestage 1

Stage 3 - Co-teaching 

Stage 4 - A la carte 

Stage 4 - Buitenland (S) 

Stage 4 - Buitenland (XL)

Eindstage - Innovatief 
onderwijzen 

Bachelorproef

Levensbeschouwelijk Keuzevak
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst

Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst
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Je eerste jaar 

SP*

Succesvol groeien 1

Stage 1 - doel en kindgericht 
lesgeven 1

Project aangenaam leer- 
& leefklimaat

Français 1 

Mens & Maatschappij en 
Wetenschappen & Techniek 1A

Nederlands 1A 

Ontwikkelen, leren 
& onderwijzen  1A

Wiskunde 1A 

Muzische vorming & LO 1A

Project Onderzoekend leren 

Mediawijsheid

Ontwikkelen, leren 
& onderwijzen 1B

Mens & Maatschappij en 
Wetenschappen & Techniek 1B

Muzische vorming & LO 1B

Nederlands 1B 

Wiskunde 1B 

Levensbeschouwelijk Keuzevak
Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst

Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst


