Stadspedagogisch
coach en zoveel meer

Als student Pedagogie van het jonge kind heb je een hart
voor kinderen en jongeren en ben je sociaal geëngageerd.
Daarom is werken met kinderen, gezinnen en professionals
jouw droom. In je job stel je het belang van kinderen
en jongeren centraal. Je realiseert zo gelijke
kansen voor iedereen.
Onze bacheloropleiding vormt jou tot een kritische
begeleider in opvoedingsprocessen. De sector
rond kinderopvang en vrijetijdsbesteding voor kinderen
verandert snel en heeft nood aan mensen met speciﬁeke
vaardigheden. Wij stomen je helemaal klaar voor deze
unieke functie. Je krijgt een brede basisvorming die je
optimaal voorbereidt op de eisen van de sector. De kern
van je opleiding: hoe creëer je kansen die de
intellectuele, taalvaardige, emotionele, sociale, morele,
creatieve en motorische vaardigheden van kinderen
ondersteunen? Je leert hoe je via die kennis aan de slag
gaat met ouders en professionals. Het betreft vragen
zoals:

.
.
.
.
.
.

hoe coach je individuen en groepen?
hoe zet je projecten op?
hoe leg je contacten met ouders en verenigingen?

Brede waaier aan
functies

hoe geef je vormingen?

Ook internationale uitwisseling en projecten
vormen een belangrijk deel van de opleiding. Ze bieden je
kansen om je grenzen te verleggen.

ehb.be

ehb.be

Met een diploma bachelor Pedagogie kan je heel wat kanten uit.
Als stadspedagogisch coach met kritische houding en open blik kan
je in verschillende jobs aan de slag.

Het werkveld
Zo functioneer je uitstekend in erkende en zelfstandige groepsopvang. Je kan aan de slag als verantwoordelijke van een dienst
die instaat voor de vorming en pedagogische begeleiding van de
gezinsopvang. Als leidinggevende of pedagogisch coördinator werk
je bijvoorbeeld in buiten- of naschoolse (buurtgerichte) opvang,
speelpleinwerking, diensten voor onthaalouders, pedagogisch
ondersteunende diensten, INLOOPteams, opvoedingswinkels, Huizen
van het Kind, ...
Ook een ondersteunende of coördinerende functie in de onderwijssector, de socio-culturele sector of de gezondheidszorg is jou op
het lijf geschreven. De opties zijn eindeloos. Met ons diploma op
zak beschik je over competenties die in de brede (sociale) sector
gewaardeerd worden.

hoe bouw je een netwerk uit?
hoe zorg je voor ontmoeting en verbinding in de
(groot)stad?

Meer weten?

Verder studeren?
Wil je je kennis nog verdiepen en verder studeren? Dan kun je
na een schakeljaar starten met een masteropleiding. Masters
in de studiegebieden Psychologie, Sociaal Werk, Pedagogie en
Educatiewetenschappen liggen binnen je bereik.

“Van het werken met jonge kinderen en hun
ouders tot het coachen van medewerkers in
de kinderopvang: door deze competenties te
ontwikkelen, word je pedagogisch coach. Via
projecten, stages, excursies en werkcolleges
gaan we op een zeer praktijkgerichte wijze
aan de slag.” - oud-studente Inge De Bus, stadspedagogisch coach

1 opleiding,
3 studiegebieden:

Werken en studeren

Jouw programma
Je eerste jaar

in SP*

in SP*

Ontwikkelingspsychologie 						3

Cultuureducatie							3

Zorg voor het jonge kind 						

3

Systeem in crisis							5

Taalontwikkeling en begeleiding 					4

Casestudies gezinsondersteuning					4

Spelontwikkeling en begeleiding 					3

Synergie								5

Kwaliteitsbeleid en -zorg 						3

Kinderparticipatie							3

Ontdek het kind in jezelf 						

5

Kind in de buurt							3

Het labo: van rammelaar tot raket 					

7

Ontwikkelen door innoveren					4

Het gezin als psycho-sociaal systeem 				

3

POP 3								3

Trend en tendensen in opvoeden 					

3

Intergenerationele dialoog						3

Basiscommunicatie en groepsdynamica 				

3

Afstudeerstage (in binnen- of buitenland)				

Evidence based coaching 						3
Kind en maatschappij 						3

Sociaal-agogisch werk

Je derde jaar

Organisatie van zorg en welzijn / onderwijs / kind- en jeugdbeleid

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

“Als werkstudent wordt samen met jou bekeken wat haalbaar
is. Voor mij zorgde dit voor de perfecte balans tussen werken
en studeren. Bovendien kan je de theorie onmiddellijk in de
praktijk toepassen. Door de vele projecten ontdekte ik de
kracht van reflecteren. Taken, projecten en stages kan je als
werkstudent op je eigen werkplek uitvoeren. Kortom starten
in het werktraject brengt enorm veel voordelen met zich
mee!” (Charlotte - student)

20

Bachelorproef							7
*studiepunten

3

Ethisch redeneren 						3
Onderzoekscyclus 						3
Stage 1 								5
POP 1 								3

Je tweede jaar

in SP*

Filosoferen in de grootstad						3
Vormingsmethod(iek)en						3

Cultuureducatie als
rode draad

Diversiteit							7
Interculturaliteit							8
Project goed ouderschap						6
Opvoedingsvraagstukken in grootstedelijke context			

4

Coaching en leiderschap						3
Coaching								3
Project EDUCARE							3

Onderwijs

Onderzoeksmethoden						3
POP 2								3

Cultuur is de hefboom en ruggengraat van je identiteit. Cultuur
bepaalt mee hoe elk kind zich als persoon ontwikkelt.
Kinderen drukken zich graag creatief uit door beweging, drama, muziek,
beeldtaal, … In je opleiding brengen we je in contact met je eigen
creativiteit via kunst. Zo kan je ook het creatief proces bij anderen
(h)erkennen.
We brengen je theorie bij, maar we focussen evenzeer op zelf beleven
en je laten inspireren. Je opleiding is grensverleggend, omdat ze
pedagogische competenties combineert met onderzoek van cultuur,
coaching en leidinggeven.

Stage 2								7
Stage 3								7

Gezondheidszorg

Stage

Naar het buitenland

In je eerste jaar maak je kennis met het werkveld. Observeren, oriënteren,
documenteren en een coachende houding aannemen staan centraal in je
stage.

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland.
Internationale ervaring opdoen is een belangrijke pijler van onze
opleiding.

Het tweede jaar staat volledig in het teken van je ontwikkeling als coach.
Je scherpt je vaardigheden aan om professionals te begeleiden en je maakt
kennis met de socio-culturele sector, opvoedingsondersteuning, het onderwijs,
... Je kan er ook voor kiezen om ervaring op te doen in een andere taal en
cultuur.

Daarom gaan we binnen de opleiding ook op reis. Zo ontdek je buiten onze
landsgrenzen vernieuwende ideeën en inzichten die je kan toepassen in je
eigen werkmethodes. Zet alvast je valies klaar!

In je derde en laatste jaar kies je een (internationale) stageplek en
verdiep je je in onderzoeksvaardigheden.

Brussel: de grootste
studentenstad
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 pedagogen
en coachen zeer gegeerd zijn. En waar kan je beter opgeleid worden als
stadspedagogisch coach dan in het hart van Brussel zelf? If you can make it in
Brussels …

“Over de opleiding heb ik nooit getwijfeld, wel was ik op
zoek naar persoonlijke meerwaarde. En die heb ik absoluut
in Brussel gevonden! In Cultureghem heb ik iets kunnen
betekenen voor de gezinnen uit de buurt, want werken als
pedagogisch coach vraagt natuurlijk persoonlijk
engagement.” (Bram - student)

Let’s get social!

Ik wil meer weten

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

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

/PJKehb
@Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Infodagen 2021
•
•
•
•
•

3

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

Campus Kanal

Bekijk zeker ook
ehb.be/infomomenten

Campus
Bloemenhof

Workshopweek 2021
•

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

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel
tel. 02 899 71 00

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

Jouw campus

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
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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 MIVBabonnement rij je een heel jaar
voor een prikje door de stad (in
2020 voor 50 euro). Gebruik je
liever de ﬁets, dan parkeer je met
gemak je deelﬁets 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!

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

ba Pedagogie

van het jonge kind

De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Ninoofsepoort
Trein
1. Brussel Zuid
2. Brussel Centraal
3. Brussel Noord

Stadspedagoog
en coach

