
Je behaalt je bachelordiploma en je kan meteen 
aan de slag. Een communicatieprofessional 
is immers een onmisbare speler voor elke 
organisatie.

Ga aan de slag als:

Digital Media Manager

Woordvoerder

PR Manager

Marketing Communication Manager

Evenementenorganisator

Social Media Manager

Mediaplanner

Pers- & Communicatiemanager

Projectmanager

Communicatiecoach 

...

Verfrissende modulaire 
aanpak!

De bachelor Communicatie aan 
de Erasmushogeschool Brussel 
biedt je een brede vorming, 
traint je talenkennis en coacht 
je persoonlijk tot een allround 
communicatieprofessional. Een 
opleiding die praktijk en theorie 
samenbrengt als geen ander met 
haar modulaire aanpak.
Vouw open en ontdek!

Richting jouw 
toekomst
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Let’s get social!

@Erasmushogeschool

@Erasmushogeschool

Meer weten?

ehb.be

Je wil een opleiding met veel 

mogelijkheden.

Je wil weten wat er zich 
afspeelt in de wereld.

Je wil weten wat mensen drijft 
en hoe ze communiceren.

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

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

Ik wil meer weten

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

@erasmushogeschool

bachelor

Communicatie

1

2

3

Campus
 Bloemenhof

Campus Kanal

Jouw campus

Je studeert op campus Bloemenhof 
en/of campus Kanal. Twee campussen 
midden in de Dansaertwijk, de hipste 
buurt van centrum Brussel. Campus 
Bloemenhof ligt - zoals de naam al 
deed vermoeden - vlakbij het gezellige 
Bloemenhofplein. Ook campus Kanal 
is ondertussen niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld. We werken 
nauw samen met de buurt en onze 
partnerorganisaties. Vergeet na je 
lessen zeker geen tijd vrij te maken 
om deze complexe stad te ontdekken, 
een plek waar je boeiende mensen en 
diverse verhalen ontdekt.

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 2022 voor 12 euro). 
Gebruik je liever de fi ets of de step, 
dan parkeer je deze met gemak 
aan de campus. Deelfi etsen en 
-steps in Brussel bieden trouwens 
een voordelig abonnement via hun 
mobiele app.

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Infodagen 2023

• Zaterdag 18 maart, van 10u tot 13u
• Zaterdag 22 april, van 10u tot 13u
• Zaterdag 24 juni, van 10u tot 15u
• Zaterdag 2 september, van 10u tot 15u
• Zaterdag 9 september, van 10u tot 15u

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2023

• van 20 tot 24 februari (krokusvakantie)

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie of 
de job. Begin 2023 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70

1000 Brussel
tel. 02 213 61 10 

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel

tel. 02 899 71 00
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Eerste jaar in SP*

Professioneel Nederlands 1      3

Language Support Nederlands 1     3

Professioneel Frans 1      3 

Language Support Frans 1      3

Professioneel Engels 1      3

Language Support Engels 1     3

Communicatie: de fundamenten     8

Communicatie & Research      4

Professioneel Project: Het Bureau 1     6

Merkencommunicatie       6

Samenlevingscommunicatie     6

Interne Communicatie & Events     6

Open Ruimte (6 SP kiezen uit)     6

   Entrepreneurship       4

   Spaans 1       3

   Duits 1       3

   Cultuur BXL Culture 1       3

   Communicatiecase uit persoonlijk engagement 1   3

Derde jaar in SP*

Professioneel Nederlands 3      3

Professioneel Frans 3      3

Professioneel Engels 3      3

Digital Craft 2       3

Corporate Communications      6

Communication Tomorrow      6

Professioneel Project: Het Bureau 3     6

Integraal Afstudeerproject      9

Nationale Stage / Internationale Stage    15

Open Ruimte (6 SP kiezen uit, onder meer:)    6

   Spaans 3       3

   Duits 3       3

   Cultuur BXL Culture 3      3 

   Digital Content       3

   Communicatiecase uit persoonlijk engagement 3   3

   Communicatiewetenschappen I (uit schakeljaar naar Master aan VUB) 6

   Media-economie (uit schakeljaar naar Master aan VUB)   6

Tweede jaar in SP*

Professioneel Nederlands 2      3

Professioneel Frans 2      3

Professioneel Engels 2      3

Digital Craft 1       3

Communicatie: de instrumenten     6

Strategische planning      6

Professioneel Project: Het Bureau 2     6

International Communication Lab     6

Public Relations & Ethiek      8

Stage 1        10

Open Ruimte (6 SP kiezen uit, onder meer)    6

   Spaans 2       3

   Duits 2       3

   Cultuur BXL Culture       3

   Audio Visual Skills      6

   Creative Writing       3

   Communicatiecase uit persoonlijk engagement 2   3

Brussel opent 
deuren

Je staat er 
niet alleen voor
Wat voor ons écht telt, is dat je je als student goed voelt bij je studie en 
die met succes afrondt. En daarbij willen we je graag begeleiden.

Studeo is onze dienst voor studie- en trajectbegeleiding die je helpt om de 
juiste studiemethode en examenstrategie onder de knie te krijgen. Ze helpen 
je ook om je studietraject samen te stellen of als het gewoon even niet meezit.

Studentenvoorzieningen Stuvo zorgt ervoor dat je in de meest optimale 
omstandigheden kan studeren. Deze dienst houdt zich bezig met alle niet-studie-
gebonden studentenzaken: studietoelagen, studentenkamers, studentenrestaurants, 
sociaal-juridisch advies, sport- en cultuuractiviteiten, ondersteuning van studenten-
organisaties en -projecten, jobdienst, gezondheid, enz.

Je studeert in de hoofdstad van Europa en dus meteen in een inter-
nationale en multiculturele omgeving. Het programma is 
geïnternationaliseerd. Zo verwerf je competenties waarmee je in een 
internationale en interculturele context aan de slag kan.

Binnen International Communication Lab krijg je de kans om 
een opdracht uit te werken in het buitenland. In je 2de en 3de jaar kan 
je kiezen voor een internationale stage. Tijdens je laatste jaar kan op een 
Erasmusuitwisseling binnen Europa... of @home samenwerken en 
studeren met de inkomende Erasmusstudenten.

De Brusselse troef: je medestudenten Communicatie hebben zeer 
diverse culturele achtergronden. Je leert ze kennen en vooral effectief 
en professioneel met hen samenwerken - drie jaar lang. Die kans krijg je 
nergens anders – studeer je rijk aan interculturele ervaring.

En in Brussel … daar zit de top van de communicatiesector.

Talen! En hoe!
Language Support 

Language Support biedt je taalonderwijs op maat na een niveautest voor Neder-
lands, Frans en Engels. Je volgt taalles in een groep op jouw maat. Je kan ook 
extra taalcoaching aanvragen om je niveau bij te spijkeren. Via deze aanpak ga je 
sneller vooruit en verhoog je je slaagkansen.

Geïntegreerd taalonderwijs

Binnen de thematische modules breid je je professionele talenkennis uit. Je 
traint ook vakgericht je talen aan de hand van praktijkoefeningen, zoals: lezen 
van vakliteratuur, presenteren, pitchen, rapporteren en creatief schrijven.

Jouw programma

Innovatief & modulair!
Onze opleiding is opgebouwd uit thematische modules. Daarin zitten de andere 
disciplines volledig geïntegreerd. Psychologie, sociologie, economische en juridische 
topics, actualiteit en media: het zijn geen aparte vakken meer. De innovatieve aanpak 
in elke module helpt je de leerstof beter te beheersen.

Hoe dan?

In de hoorcolleges krijg je zicht op de essentie en de structuur. Je studiepakket vind 
je online en studeer je op eigen tempo. Hoe goed je daarin geslaagd bent, kan je zelf 
toetsen.  

Via korte opdrachten breng je individueel de theorie meteen in de praktijk. Het 
resultaat bespreek je daarna collectief. Zo leer je van elkaar en van je docenten.

Ten slotte volgt in de laatste week van elke module meteen de eind-
evaluatie (een examen, een presentatie, een paper…).

Zeker, je krijgt nog steeds pittig wat theorie aangeboden, maar enkel wat 
nodig en nuttig is. En ja, er worden nog examens afgenomen, maar geen 
examenmarathons meer  aan het eind van elk semester.

De  modulaire opbouw van de opleiding stimuleert je om je eigen leerproces actief 
in handen te nemen. Daarom ook de Open Ruimte: je kan die invullen volgens je 
eigen talenten of er proeven van gespecialiseerde disciplines.

*studiepunten

In ’t echt
Niet enkel praktijkgericht, maar praktijkgedreven. Je werkt op echte projecten 
voor echte bedrijven en echte organisaties. Je leert je kennis meteen om te zetten in 
de praktijk en je vult je cv.

Twee stages

Je loopt tweemaal een uitgebreide stage: in je 2de jaar 8 weken, in je 3de jaar 
12 of 13 weken bij een organisatie die je zelf kiest. De stagecoördinator begeleidt je 
bij je keuze.

Integraal afstudeerproject

Voor een opdrachtgever die je zelf kiest, met een team dat je zelf samenstelt, 
realiseer je een echte opdracht als communicatieprofessional.

Het Bureau

Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit studenten van het 1ste, 2de en 3de jaar 
samen. Je neemt de rol op die het best bij je past en je pakt een communicatieprobleem 
aan voor een echte opdrachtgever.
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