
ba Hotelmanagement

. Wil je ontdekken wat echte gastvrijheid inhoudt? 

. Hou je van organiseren en leiding geven? 

. Ben je communicatief en ambitieus? 

Dan is Hotelmanagement aan EhB iets voor jou.

In de boeiende hospitalitywereld is er plaats voor mensen die weten wat 
ze willen en die leven volgens het motto ‘work hard and love what you 
do’. De hotelsector staat te popelen om nieuw, enthousiast talent 
aan te werven. 

Jouw toekomst ziet er 
veelbelovend uit

Als pas afgestudeerde kan je onmiddellijk aan de slag in een (inter-)
nationaal hotel of cateringbedrijf. Ben je ambitieus, dan kan je snel 
doorgroeien naar een managementfunctie in één van volgende 
departementen en/of sectoren:

• receptie en reserveringen
• food and beverage in hotels, restaurants en 

cruisemaatschappijen
• voorraadbeheer
• banket- en congresorganisatie
• marketing en sales
• housekeeping
• administratie
• fi nancieel beheer
• personeelsbeleid
• boekhouding
• catering
• hoteldienst in verzorgingsinstellingen
• toeleveringsbedrijven van de horeca
• ...

Of misschien denk je eraan je eigen (horeca)zaak op te starten? 

De vraag naar afgestudeerden in Hotelmanagement is groter dan het 
aanbod. Veel studenten hebben halfweg het derde jaar al een contract 
op zak.

“In search of hospitality 
excellence: it’s not only 
about skills but also 
about attitude.”

Let’s get social!

@erasmushogeschool

@ehb.hotelmanagement
@erasmushogeschool

@EhB.hotelmanagement

Meer weten?

ehb.be
“Na mijn studies heb ik mijn carrière direct kunnen 
lanceren. De vlotte start heb ik grotendeels te danken 
aan de bachelor Hotelmanagement bij EhB. De kennis, 
vaardigheden en een compact maar sterk netwerk, 
vergaard tijdens de lessen, stages en hotelbezoeken, 
liggen aan de basis van wie ik nu ben en wat ik later 
wil worden.”

Jef Meert, alumnus Hotelmanagement
Sales Executive Crowne Plaza Brussels Airport

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 
2021 voor 12 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 Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Campus Kanal
Slotstraat 28, 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 Bloemenhof
Zespenningenstraat 70

1000 Brussel
tel. 02 213 61 10 
Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

tel. 02 899 71 00

Infodagen 2022

• za. 19 maart
• za. 14 mei
• za. 25 juni
• za. 3 september
• za. 10 september

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2022

• 28 februari - 4 maart (krokusvakantie)

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie of 
de job. Begin 2022 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek

Ik wil meer weten

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

v.u. Dennis Cluydts | Erasmushogeschool Brussel 
 Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2021

@erasmushogeschool



Je derde jaar

In je eerste jaar word je als nieuwe student 
ingeleid in de basisbeginselen van het operationeel 
management in een hotel. Je leert hoe een gast 
in- en uitcheckt, hoe een restaurant werkt, wat 
een correcte bediening is en alle andere dagelijkse 
operationele activiteiten.

Tijdens het tweede academiejaar belichten we 
de leidinggevende functies van elk departement. 
Reserveringen en omzet maximaliseren, 
gasttevredenheid nastreven, het food- en 
beverageproces afstemmen op de wensen van 
de gasten, rekening houdend met kosten en 
reglementeringen. We bestuderen grondig alle 
details om je klaar te stomen voor de functie van 
‘departmental manager’.

In het derde jaar leer je een hotel leiden via 
een innovatief computerprogramma en staat 
alles volledig in het teken van het ontwikkelen 
van managementcompetenties. Het nemen van 
adequate en onderbouwde beleidsbeslissingen 
vormt de leidraad van je derde jaar.

3 in SP*

Strategic Marketing & Research                 3

Deutsch 3 of Español 3      3

Human Resources Management     3
Financial Management      5

Strategic Hotel Management     3 

Bachelorproef       13

Managementstage       30

Totaal                   60

Talenpakket

Management

Sector

Projecten

Stage

Om je een realistisch beeld te geven van het reilen en zeilen in een hotel 
organiseren we in samenwerking met verschillende relevante 
hotels gedurende een week een hotel takeover. De eerste-, tweede- 
en derdejaarsstudenten nemen verschillende taken op zich zoals het 
inchecken van de gasten tot het runnen van het housekeeping department. 
Laatstejaarsstudenten proeven ook van managementfuncties, het profiel 
waaraan ze beantwoorden nadat ze hun diploma behalen. 

We need you 
to take over!

Jouw 
programma

Van operationeel 
naar leiding-
gevend

EhB Hotel Takeover

Je tweede jaar

*studiepunten

Français 2       4
English 2       4
Deutsch 2 of Español 2      3

Rooms Division Management     4
Facility Management      3

Networking & Intercultural skills     3

Catering & Event Management     4
F&B Departmental Management     4

Digital Skills 2       4

Meetings Industry       3

Project Restaurant management     5

Operationele stage                 15

Accounting 2       4

Totaal                   60

Talenpakket

Management

Sector

Projecten

Stage

1 in SP*

Français 1       4
English 1       4
Professionele communicatie     3

Deutsch 1 of Español 1      4

Digital Skills 1       5
Accounting 1       3
Economie       3
Hospitality Marketing      3
Recht        3

Hotel        3
Rooms Division       5
F&B department       5

Project Hospitality      3

Deutsch 1       

Project Takeover       3

Español 1       

Project Catering experience      3

Language Support Nederlands     

Project Walking dinner      3

Toeristisch-Recreatieve context    

Totaal                   60

Talenpakket

Management

Sector

Projecten

Open ruimte

Je eerste jaar

81 %

82 %

95 %

ervaart Brussel als een meerwaarde (voor zijn/
haar persoonlijke en professionele ontwikkeling)

van de oud-studenten werkt in een 
internationale of meertalige context 

van de oud-studenten zijn unaniem 
enthousiast: de tevredenheid piekt!

Let’s go 
international

(Inter)nationale stages

In onze opleiding loop je niet één, maar twee stages: 9 weken in het 
tweede jaar en 16 weken in het derde jaar. 

In het tweede jaar proef je voor de eerste keer van het werkveld via een 
operationele stage waarbij je actief meedraait in een hotel of organisatie 
naar keuze. Dit kan een stageplaats zijn binnen België of Europa en dit 
voor een periode van 9 weken, verlengen met 7 weken is mogelijk.

In het tweede semester van het derde jaar volg je een managementstage 
van 16 weken waarbij je mee een leidinggevende functie uitvoert binnen een 
afdeling van je stagebedrijf. Indien je wenst, kan je deze stage verlengen 
tot 6 maanden. Je kan stage lopen in België en Europa, maar ook ver 
daarbuiten!

Erasmusprogramma

Dankzij het Erasmusprogramma kan je tijdens het eerste semester van je 
tweede studietraject les volgen aan een hogeschool of een universiteit in het 
buitenland. Droom je van een internationale carrière, dan moet je zeker je 
kans grijpen! 

Je kunt op uitwisseling naar Spanje, Portugal, Malta, Nederland, Cyprus, 
Schotland, Kroatië, Litouwen en Finland. Een ideale manier om een 
vreemde taal in de praktijk te oefenen, een land waarvan je houdt beter 
te leren kennen en op eigen benen te staan.

In cijfers
2 in SP*

Young EhB
Hospitality

Professional

Hospitality-
reflex 
empathie/flexibiliteit/
stressbestendigheid/
betrouwbaarheid/
discretie/integriteit/
klantvriendelijkheid

Ondernemingszin 
zelfsturing/zelf-
redzaamheid/crea-
tiviteit/proactiviteit/
innovativiteit/prestatie- 
en resultatengericht

Vakkenkennis
operationele kennis/
departementaal 
management/ 
strategische- & 
financiële management-
competenties

Rationele & 
Communicatieve 
vaardigheden
talenkennis/verbale & 
non-verbale communi-
catie/intercultural skills/
teamcoaching/samen-
werken/netwerken

Management-
competenties
ondernemerschap/
leiderschap/teamcoach-
ing/talentontwikkeling/
plannen & organiseren/
analytisch & probleem-
oplossend denken

Omgevings-
bewustzijn 
open-minded/
trendwatching/
duurzaamheid/
levenslang leren
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