
Mensen maken bij ons wel degelijk het verschil
Dit docententeam staat voor je klaar (boven naar onder, links naar rechts): Steve Thielemans (VRT-Canvas), Aldo Verschuere (Actua), Zitta 
Breemersch (English), Karin Coremans (Français), Peter Mast (TV-Bruzz), André Lapeere (Digital), Xavier Taveirne (VRT-Nieuws, Radio1), Eva 
De Smedt (Mediasociologie), Patrick Pelgrims (Opleidingshoofd), Stefan Moens (Politiek), Günther Brants (Newsmonkey), Matthias Adriaensen 
(hoofdredacteur Metro), Guy Delforge (De Standaard-Het Nieuwsblad, oud-hoofdredacteur ROB-tv), Willem Van Mullem (VRT-Terzake), Kim 
Ponsaerts (BRUZZ-taalbewaakster), Linda Van Ginckel (Blended learning), Luc De Boever (directeur MMM), Ilse De Witte (Trends, Kanaal Z), Ria 
Goris (Knack, HUMO), Sofi e Demeyer (VRT-Nieuwsdienst), Ihsane Chioua Lekhli (VRT-Nieuwsdienst), Dirk Mampaey (VRT, Afstudeerproject). Niet 
op de foto: Frank Depoorter (hoofdredacteur Het Laatste Nieuws, ex-Chef Sport), Elien Geboers (Flair), Hans Vandendriessche (hoofdredacteur 
Belga) | Pol Deltour (Vlaamse Vereniging van Journalisten) | Marisa Peeters (English) | Loutfi  Belghmidi (VRT-expert technologie & social media)

Nergens in België vind je zo veel mediabedrijven bij elkaar. Op het vernieuwde 
Flageyplein zitten de al even vernieuwde BRUZZ-media in een crossmediale 
redactiesetting. Al van ver zie je de VRT-toren en ook heel wat kranten, magazines 
en productiehuizen hebben hun uitvalsbasis in Brussel en omgeving.

Ook jij hebt er straks je eigen multimediaredactie, met een radio- en tv-studio, 
montagecellen en redactie-eilanden op een steenworp van de cultuurtempels, het 
politieke hart van België en Europa… Aan journalistieke grondstof geen gebrek in 
deze metropool.

. Vernieuwd opleidingsprogramma met 10 internationale credits

. Modules Sport-, Lifestyle- en Smartphonejournalistiek 

     in je eerste jaar

. Multimediale en multidisciplinaire projecten

. Onze eigen publicatieplatformen op het web en sociale media       

. Docenten en gastdocenten met veel praktijkervaring

. Laagdrempelige aanpak met persoonlijk coaching

. Individuele studiebegeleiding

. Studentenperskaart met VVJ-accreditatie

. Stage in het tweede en derde jaar

. Gloednieuwe stadscampus Kanal

Opleidingstroeven

Journalist ben en word je in 
Brussel. Waar anders?

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

Let’s get social!

@erasmushogeschool
@ehb.journalistiek
/erasmix
/menseninbrussel
/mensenineuropa

@erasmix.ehb
@journalistiek.ehb

@ehb_journalist

Meer weten?

ehb.be

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
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

Work-it-Wednesday

Tijdens korte workshops (o.a. in smart-
phonejournalistiek) maak je kennis met 
onze docent-journalisten, onze inter-
actieve manier van lesgeven, en onze 
campusredactie en -studio’s. Start vanaf 
15 u. op 23 februari en 27 april 2022.

Ik wil meer weten

Lees alles over de opleiding via
ehb.be/journalistiek

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

@erasmushogeschool
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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
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Ervaren journalisten en (hoofd)redacteurs helpen 

je op pad. Een gedreven team lectoren en gastlectoren met 

karrenvrachten journalistieke ervaring en expertise staat 

klaar om je op te leiden tot een professionele journalist 

met multimediale skills. En drie jaar lang komen echte 

Masters of Media met hun verhalen en expertise naar je 

toe: Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe, Inge Vrancken, 

Phara De Aguirre, Wouter Verschelden, Eric Goens, Frank 

Depoorter, Peter Vandenbempt,  ….
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Stage in het tweede en 
derde jaar

De bachelor Journalistiek van de Erasmushogeschool is de 

enige journalistieke opleiding in Vlaanderen waar je 

al vanaf het tweede jaar stage loopt. Zo heb je de kans om 

bijvoorbeeld het ene jaar 6 weken voor een televisiezender 

te werken en het jaar daarop 12 weken voor een 

lifestylemagazine. Of om het tweede jaar naar je inmiddels 

vertrouwde redactie terug te keren. Ook een buitenlandse 

stage is perfect mogelijk.

Studeren in het buitenland
Onze buitenlandse partners zijn solide, gescreende 

opleidingen waarmee we structureel samenwerken en 

uitwisselen: Birmingham, Volda, Utrecht, Aberdeen, Oslo, 

Dublin, Eindhoven... Er ligt een semesterprogramma 

van 30 credits voor je klaar. Chance of a lifetime…Een coachende aanpak
Via o.m. de online tools Attendance en Studycoach blijven we 

de hele tijd dicht bij jou, ook om je snel te helpen mocht het 

toch even fout gaan. Je kan bij je studiebegeleider terecht 

om een effi ciënte leermethode en examenstrategie onder 

de knie te krijgen. En verder is er ook begeleiding om jouw 

persoonlijk traject uit te stippelen.
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Meer weten? www.ehb.be
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