
Jongeren helpen hun eigen weg te vinden, hen kritisch leren 
denken, er voor hen zijn… Leraar is een prachtig beroep waar 
je veel voldoening uit haalt. Als begeleider van jonge mensen 
bouw je mee aan de maatschappij van morgen. Jij maakt als 
leraar het verschil in het leven van jonge mensen.

In de bachelor Secundair Onderwijs aan Erasmushogeschool 
Brussel (EhB) verdiep jij je in twee vakgebieden. Je wordt 
een expert en bent gebeten om jouw kennis en passie voor je 
vak over te brengen op je leerlingen. 

Onze lerarenopleiding is een koploper in onderwijsvernieuwing. 
Je volgt een flexibel en modulair programma met een 
creatieve, studentvriendelijke basisvorming. Je basisopleiding 
vul je aan met opleidingsonderdelen die specifiek zijn voor elk 
gekozen onderwijsvak. 

We hebben veel aandacht voor zelfstandig werk en je 
persoonlijke competenties. Jij als student staat centraal 
in ons programma. Zo leiden we je op tot een bekwame en 
deskundige leraar met een eigen identiteit. Een leraar die met 
beide voeten in de realiteit staat. 

                

Aan de slag in 
allerlei sectoren  
Leerkracht is een knelpuntberoep, dus wees maar zeker 
dat je werk zult vinden. Met onze bachelor kan je terecht in 
alle onderwijsnetten. Maar, afhankelijk van de gekozen 
vakken, kan je kan ook buiten het onderwijs aan de slag, 
bijvoorbeeld in de bank-, diensten- of vrijetijdssector.  

Ben je afgestudeerd in Bio-esthetiek en Haarzorg? Dan 
behoren jobs als verantwoordelijke of trainer bij bedrijven 
gespecialiseerd in haar- of schoonheidsproducten tot de 
waaier van mogelijkheden. Of je kan ook kiezen voor een job 
als zelfstandige. 

Met een diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegings-
recreatie kan je dan weer aan de slag als personal trainer, 
als trainer/coach of in de actieve vrijetijdssector. Haal je de 
normen, dan kan je ook nog hoger redder, initiator skiën of 
initiator kajak worden. 

Voel je het kriebelen om nog een extra onderwijsvak 
bij te studeren? Na het behalen van je diploma volg 
je dan nog een extra opleiding. Of heb je er echt zin in 
en wil je verder studeren aan de universiteit? 
Via een schakeljaar kan je starten met een master-
opleiding. Onderwijskunde is bijvoorbeeld een 
mogelijkheid.  

Educatieve Bachelor 
Secundair Onderwijs

@Erasmushogeschool

@Erasmushogeschool

Meebouwen aan 
de maatschappij 
van morgen

Meer weten?

ehb.be

Ik wil meer weten
Benieuwd naar het volledige 
studieprogramma of de inhoud 
van je vakken? Ga dan snel naar 
ehb.be/secundair-onderwijs

Infodagen 2021
• za. 13 maart
• za. 24 april
• za. 26 juni
• za. 4 september
• za. 11 september

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2021
• 15 februari tot 19 februari
        (krokusvakantie) 

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie 
of de job. Als corona roet in het eten gooit, 
werken we een digitaal programma uit. 
Begin 2021 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek

Let’s get social!

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

Campus Kanal

Jouw campus
Je studeert op campus Bloemenhof 
en/of campus Kanal. Vlakbij 
de Dansaertwijk maken deze 
campussen deel uit van een van de 
hipste buurten van centrum Brussel. 
Campus Bloemenhof ligt – zoals de 
naam al deed vermoeden – vlakbij 
het Bloemenhofplein; het gezelligste 
pleintje van Brussel. Maar ook 
campus Kanal is binnenkort niet 
meer uit het straatbeeld weg te 
denken. In dit splinternieuwe, 
state-of-the-art gebouw proberen 
we zo nauw mogelijk samen te 
werken met de buurt en plannen 
we activiteiten met de aanwezige 
organisaties. Buiten de lessen 
kan je je uitleven met een van de 
studentenverenigingen, die heel wat 
culturele activiteiten en uitstappen 
organiseren. 

Beide campussen zijn makkelijk 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Dankzij het MIVB-
abonnement rij je een heel jaar 
voor een prikje door de stad (in 
2020 voor 50 euro). Gebruik je 
liever de fi ets, dan parkeer je met 
gemak je deelfi ets van Villo! in de 
omgeving van de campus. Een 
jaarabonnement kost slechts 35 
euro en er zijn vaak nog kortingen te 
scoren. En vergeet de deelsteps niet!

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel 

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne

Tram: 29, 32, 33, 38, 46, 63, 
65, 66, 71, 86, 88, 4, 3, 51
- halte Beurs
- halte Anneessens
- halte Ninoofsepoort
- halte Vlaamsepoort

De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Ninoofsepoort

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

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

tel. 02 899 71 00 
Campus Bloemenhof

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

tel. 02 213 61 10 
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Mix it up
De grootste 

studentenstad
Je kan kiezen tussen verschillende vakgebieden die jou echt 
interesseren. Je kiest vanuit jouw passies om dit nadien met volle 
goesting uit te stralen naar je leerlingen, als bekwame en deskundige 
leraar met een eigen identiteit. We leren je verbindingen zoeken 
tussen vakgebieden. Je bent zo ook mee met technologie, de leef-
wereld van jongeren en je bent veelzijdig inzetbaar. Een leraar die 
dus met beide voeten in de realiteit staat. Niet alle vakken zijn te 
combineren, maar de mogelijke combinaties bieden wel de meeste 
werkzekerheid. Kies twee vakken uit deze lijst: 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 leerkrachten zeer gegeerd zijn. En 

waar kan je dan het beste leerkracht worden dan in het hart van 
Brussel zelf? If you can make it in Brussels …

De opleiding bouwt op twee pijlers: de vakinhoud en je pedagogisch-didactische 
vaardigheden. Je vakinhoudelijke kennis bouwen we uit aan de hand van de 
basiskennis die je al verworven hebt in het secundair onderwijs. Geleidelijk aan 
word je een expert in je vakgebied. We diepen je passies uit door je zelfgekozen 
onderwijsvakken. Zo sta je vol vertrouwen voor een klas. Tegelijk bieden we je de 
bouwstenen om de leerstof zo effectief mogelijk aan te brengen om anderen er ook 
in te doen schitteren.

Lichamelijke Opvoeding & 
Bewegingsrecreatie
Met deze combinatie bereid je je voor op een boeiende loopbaan in het onderwijs, 
de gezondheidseducatie, als coach of organisator van sportevenementen. Je leert 
ook lesgeven aan kleuters en lagere schoolkinderen. Ook in het buitengewoon 
onderwijs doe je ervaring op. Watersport-, ski- en natuursportstages, happenings en 
sportdagen maken je pakket helemaal af. 

Knelpuntvakken
EhB kiest voor een nieuwe aanpak: niet-knelpuntvakken worden resoluut met 
knelpuntvakken gecombineerd. Hiermee biedt EhB niet alleen een oplossing voor het 
lerarentekort, bovendien zal het diploma op termijn meer werkzekerheid garanderen.

Algemene Vakken
Ook binnen deze optie heb je een waaier aan stages, zowel in groep als individueel. 
In een schoolcontext en erbuiten. In vertrouwen en tegelijk ook buiten je 
comfortzone. Met een opleiding binnen de algemene vakken sterk je jezelf om je 
plaats te vinden in elke context. 

Jouw
programma

Naar het 
buitenland

 
Bouwstenen voor burgerzin 1      3
Sleutelcompetenties en multidisciplinair werken    3
Leeromgevingen ontwerpen       3
Psycho-pedagogische vaardigheden A      3
Psycho-pedagogische vaardigheden B      3
Stage & Identiteit        3
Taal A         3
Taal B         3
Onderwijsvak 1: inhouden en praktijk     18
Onderwijsvak 2: inhouden en praktijk     18

in SP*

Je eerste jaar: 
Algemene Vakken

 
Bouwstenen voor burgerzin 1      3
Leeromgevingen ontwerpen       3
Psycho-pedagogische vaardigheden A      3
Psycho-pedagogische vaardigheden B      3
Reflecterend handelen      3
Taal         5
BR Didactische stage       3
BR Recreatieve sporten       4
BR Sportevenementen      3
BR Sportorganisatie       3
LO Bewegingsvaardigheden A       6
LO Bewegingsvaardigheden B       3
LO Bewegingswetenschappen A      3
LO Bewegingswetenschappen B      3
LO Didactisch labo A       3
LO Didactisch labo B       3
LO Didactische stage      3
LO Geïntegreerde bewegingsprojecten     3

in SP*

Je eerste jaar:
Lichamelijke Opvoeding 
& Bewegingsrecreatie

. Aardrijkskunde

. Economie

. Engels

. Frans

. Geschiedenis

. Islam

. Lichamelijke opvoeding

. Bewegingsrecreatie

. Natuurwetenschappen

. Niet-confessionele Zedenleer

. Nederlands

. Project Algemene Vakken

. Techniek

. Wiskunde

. Bio-esthetiek 

Wij voorzien verschillende internationale trajecten. Liever 6 weken of een heel 
semester? Bij ons kan het! Zelfs binnen de opleiding heb je de mogelijkheid om 
samen te werken met internationale studenten.  

Werken 
en studeren
Ons werktraject Secundair Onderwijs is een flexibele opleiding 
die ingericht wordt voor mensen die werken en studeren willen 
combineren. Bij ons sta je er niet alleen voor. Wij hebben voor-
beeldtrajecten uitgewerkt om je administratie te verlichten. De 
zwaarte en studieduur bepaal je zelf in samenspraak met onze 
trajectbegeleiding. Check ehb.be/werken-en-studeren 

*studiepunten
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