Welkom, de wereld
wacht op jou

Jij wordt pionier in
een unieke opleiding

De wereld verandert alsmaar sneller.
We worden uitgedaagd om de dingen anders
te bekijken. Om nieuwe oplossingen te zoeken
voor nieuwe uitdagingen. Om nieuwe vragen te
stellen en antwoorden te vinden die mensen,
organisaties en bedrijven ten goede komen.
Daar hebben we denkers en doeners voor
nodig. Mensen die bedrijven en organisaties
nieuwe richtingen tonen. Mensen die zelf willen
ondernemen.

We horen wereldwijd - en als enige in Vlaanderen - bij een
select groepje opleidingen die zich volledig richt op innovatief
ondernemen.

Wil jij ook positieve
impact realiseren?

Wat na jouw opleiding?

Dan is Idea & Innovation Management wellicht iets
voor jou. We leren je met een kritische open blik
naar ontwikkelingen te kijken. We versterken jouw
gedrevenheid en motivatie met future proof kennis
en skills van de toekomst. Daarom werk je
in de opleiding ‘Idea & Innovation Management’
met een heel brede en dynamische invulling van
innovatie, waarin ieders talent benut wordt.

Als innovatiecoach – en innovatiemanager in spe - neem jij een cruciale rol op.
Je start innovatietrajecten op van idee tot realisatie. We reiken je het breedste
palet van tools en vaardigheden aan om te vernieuwen, te ondernemen,
te creëren en te communiceren. Dit werk doe je in team met vakexperten
uit alle afdelingen van een organisatie: management, strategie, marketing,
communicatie, financiën, human resources, digital en ICT, … . Daarom is
IIM ook zo’n veelzijdige opleiding.

Na je studie Idea & Innovation Management liggen heel wat wegen voor je open.
Je kan gaan werken in bedrijven (van start-up tot multinationals), consultancy,
non-profit organisaties en overheden. Je kan als ondernemer je eigen zaak
starten, wat een aantal alumni ook doen.
Aansluitend nog een masterdiploma behalen?
Tuurlijk kan dat. Na een schakelprogramma (meestal 60 credits, dus
1 studiejaar) kan je aansluiten op verschillende masterprogramma’s.
Zo behaal je op 5 jaar een bachelor- én een masterdiploma.

ehb.be/iim
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Jij bent openminded
en nieuwsgierig

Jij wil impact en ergens het
verschil kunnen maken

jij

“

De interesse van bedrijven is groot. Een greep uit de bedrijven
waarmee we samenwerken: VRT, Unizo, Accenture, UZ Leuven,
Sociale Innovatiefabriek, Decathlon, Colruyt, Medialaan, Joker,
Vlaamse en Federale Overheid, Telenet, Atlas Copco, KBC,
Baloise, Proximus, Nationale Loterij, …

Uniek vakkenpakket
en les van professionals

Jij stelt dingen
graag in vraag

Het programma steunt op vier pijlers: Creativiteit, Innovatie,
Ondernemerschap en – heel belangrijk – People Skills. Heel wat
vakken komen in geen enkele andere opleiding in Vlaanderen aan bod. Je
leert over trendanalyse, maatschappelijke en technologische innovaties,
ideeëngeneratie en conceptontwikkeling. Je leert ook hoe je een business case
bouwt, welke verdienmodellen je kan toepassen, hoe je een goed financieel
plan maakt en hoe je samenwerkt om nieuwe ideeën in de markt te zetten. Alle
docenten zijn specialisten in innovatiedomeinen. Zij werken slechts parttime bij ons, daarnaast staan ze nog dagelijks in de praktijk.

Creativiteit

Innovatie

Ondernemerschap

Jij wil een opleiding
waar je jezelf mag zijn

Je zal ervan opkijken: al meteen tijdens je stage van 6 weken
in het tweede jaar kan je heel wat realiseren met de skills die
je leerde. In het derde jaar sluit je je opleiding af met een stage
van 3 maanden in binnen- of buitenland.

- Marie Kerckx, afgestudeerd in 2019

Jij wil creëren, motiveren
en ondernemen

Jij durft uit je
comfortzone te komen

Stage

De grootste troef van IIM voor mij:
de brede waaier aan toekomstgerichte
vakken. Zo kon ik binnen de opleiding
een stage kiezen die écht bij me
paste. Ik merkte trouwens dat wat we
leerden, ook echt gebruikt wordt. Mijn
stagementor was onder de indruk dat we
het typische jargon zo goed spraken en
begrepen.”

People skills

Geïntegreerd

1

in SP*

Creativiteitstechnieken		

2

in SP*

3

in SP*

5

Design thinking, Concepting,
4
Prototyping (Eng)			
Idea Promotion			5

Business Creativity (Eng)		

5

Innovation Management 1
3
Innovation Project Lean Canvas
3
Digitale transformatie: 		
trends, tools & technieken 		
4
Innovatie in de media		
4
Research: basics			6
Trendwatching			5

Innovation Management 2		
4
Networking
		
3
Recentste maatschappelijke
innovaties			5
Design and Innovation Research
7
Trendimplementatie		 5

Innovation Management 3		
Organisaties in beweging		
Strategic Futures Orientation (Eng)
Keuzevak:
• Open ruimte		
• Innovation Today (Eng)

3
5
5

Business Management		
5
Marketing & Brands		
7
Toegepaste ICT			5

Business Case & Project		
7
Financial Planning & Project
3
Meso-economie			3

Business Modeling, 		
Finance & IP			

Coaching 1			3
Self Management 1		
3
Inleiding in de humane		
5
wetenschappen

Coaching 2
		
Self Management 2		

Facilitation Skills			3
Networking & Intercultural		
Skills (Eng)			5

Agile Projectmanagement 		
& Teamwork			3

Stage 1				8

*studiepunten

3
3

5
5

7

Stage 2 				15
Innovatiecase uit persoonlijk
engagement			7
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Let’s get social!

Ik wil meer weten

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

Ontdek alles over de opleiding via
ehb.be/iim

@Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool

In Brussel, waar anders?
Brussel is geen stad, het is een mentaliteit. Brussel vraagt attitude. Perfect voor een
Idea & Innovation Manager dus: open voor alles wat nieuw en anders is. Brussel boeit
en bruist, verrast en verleidt, schuurt en schaaft… Never boring!

Infodagen 2021
•
•
•
•
•

za. 13 maart
za. 24 april
za. 26 juni
za. 4 september
za. 11 september

Onze twee campussen liggen vlak bij het stadscentrum, in de hippe
Dansaertwijk. De terrasjes van het Sint-Goriksplein, de stomende podia van de
Ancienne Belgique, de bars en boetieks van de Vlaamse Steenweg, de typisch
Brusselse restaurantjes op de Vismarkt en de Grote Markt, het is allemaal vlakbij.
Kom het gewoon zelf ontdekken. Pas op! Brussel is gevaarlijk... eens je ervan
geproefd hebt, ben je 100% verkocht en verknocht.

Bekijk zeker ook
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2021
•

v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2020

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70,
1000 Brussel
tel. 02 213 61 10

Campus Kanal

Zespenningenstraat 70,
1000 Brussel
tel. 02 899 71 00

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

Je staat er niet
alleen voor
Studentenvoorzieningen Stuvo zorgt ervoor dat je in de
meest optimale omstandigheden kunt studeren. Deze dienst
houdt zich bezig met alle niet-studiegebonden studentenzaken:
studietoelagen, studentenkamers, studentenrestaurants, sociaaljuridisch advies, sport- en cultuuractiviteiten, ondersteuning van
studentenorganisaties en -projecten, jobdienst, gezondheid, enz.

Bootcamp

We starten onze eerste week met een
bootcamp. Een ideale manier om je
medestudenten en docenten op een
verrassende manier te leren kennen.
Zo wordt de klas snel een hechte groep.

Lukt het allemaal even niet? Twijfels over studiemethode of
examens? Vragen over de samenstelling van je studietraject? Dan
staan Hilde, Tine en Linda van Studeo voor je klaar. We willen
graag dat je je goed voelt bij ons en je je studie succesvol afrondt.

Inspiratie opdoen in het
buitenland
In het derde jaar kan je zowel voor studie als stage naar het buitenland.
We hebben uitwisselingen voor studie met Frankrijk, Griekenland, Finland,
Slovenië, Litouwen, Ierland, Nederland en Duitsland. Stage kan overal
ter wereld. Studenten gingen al naar China, Zuid-Afrika, Argentinië, US,
Ijsland, Indonesië, …. Trouwens elk jaar gaan we sowieso samen naar de
Dutch Design Week in Eindhoven (www.ddw.nl), een onvergetelijke en
inspirerende uitstap.

ba Idea & Innovation
Management

