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VOOR
WOORD

Welkom op de Erasmushogeschool Brussel. We zijn blij dat 
je kiest voor onze graduaatsopleiding Winkelmanagement. 
Om je te helpen in je eerste jaar hebben we allerlei 
praktische informatie en handige tips verzameld in deze 
onthaalbrochure. Om je goed voor te bereiden op de 
startdag, raden we je aan om de inhoud zorgvuldig door te 
nemen. Uiteraard zijn wij er samen met het docententeam 
en het administratief personeel om je wegwijs te maken 
in deze nieuwe wereld en om je te begeleiden en te 
ondersteunen waar nodig. 

Spreek ons gerust aan met al je vragen of twijfels. Bij ons 
ben je géén nummer.

We wensen je alvast een mooi, boeiend en succesvol 
academiejaar toe. Geniet van het studentenleven en al het 
moois dat de opleiding, onze hogeschool en Brussel je te 
bieden hebben!

Luc De Boever
Directeur departement Mens & Maatschappij

Marleen Boonaert
Opleidingshoofd Winkelmanagement
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2 DEPARTEMENTEN 

MENS & MAATSCHAPPIJ
Campus Bloemenhof
Campus Kanal 

GEZONDHEIDSZORG, DESIGN 
& TECHNOLOGIE
Campus Kaai
Campus Jette

2 SCHOOLS OF ART

KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
BRUSSEL

RITCS
Campus De Bottelarij
Campus Dansaert

GRADUAATSOPLEIDINGEN 
BUITEN BRUSSEL

EENHEID HOGESCHOOL 
OOST-BRABANT (HOB)
Campus Diest
Camus Leuven

EVEN
VOORSTELLEN
De graduaatsopleiding Winkelmanagement maakt deel uit 
van het departement Mens & Maatschappij. Dit departement 
zit verspreid over de twee leukste en meest centraal gelegen 
campussen: Bloemenhof & Kanal. En ja hoor, lessen kunnen 
doorgaan op elk van beide campussen, dus kijk altijd goed 
je uurrooster na.
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WIE IS 
WIE?

WEGWIJS 
OP JOUW CAMPUS

OPLEIDINGSHOOFD
Marleen Boonaert
marleen.boonaert@ehbbe

OMBUDS
Krista Diels
krista.diels@ehb.be

STUDIE- EN TRAJECTBEGELEIDER
Isis Bulté
isis.bulte@ehb.be

STUDENTEN ADMINISTRATIE
studentensecretariaat.mm@ehb.be

ICT
ict.mm@ehb.be

DIRECTEUR
Luc De Boever
luc.de.boever@ehb.be

Je volgt les op campus Bloemenhof of op campus Kanal, beide in hartje Brussel. 

Campus Bloemenhof vind je in de Zespenningenstraat 70. Dat is aan het charmante 
Bloemenhofplein, vlakbij de Dansaertwijk. De grootste troef van deze campus: het grote 
dakterras waar je ‘s middags kan lunchen en kan genieten van het panoramisch zicht. 

Campus Kanal ligt pal in de hippe Dansaertwijk. Met de laatste technologische snufjes, 
future classrooms en learning spaces is deze campus klaar voor de toekomst. 

De campussen zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het dichtstbijzijnde 
treinstation is Brussel-Centraal. Vanaf hier stap je 15 min tot aan de campus. Of neem 
metro 1 of 5 tot aan halte Sint Katelijne. Vanaf Brussel-Noord of Brussel-Zuid neem je 
tram 3 of 4 en stap je af aan Beurs of Anneessens.

Beide campussen zijn open vanaf 8u00 en sluiten om 18u00.

Campus Bloemenhof Campus Kanal



ICT
Op onze campus voorzien wij een aantal ICT-middelen 
voor onze studenten. Bij het gebruik van onze ICT-
voorzieningen verklaar je je akkoord met het ICT-
reglement. Meer informatie en handleidingen om alle 
ICT-hulpmiddelen vlot te gebruiken vind je terug via 
het elektronisch leerplatform Canvas. Heb je toch nog 
een probleem, dan is er een ICT-dienst ter plekke op 
de campus om je verder te helpen. De ICT-dienst vind 
je op de eerste verdieping van campus Bloemenhof, 
in lokaal 1.11.

GEBRUIKERSACCOUNT
Met je algemene gebruikersaccount kan je allerlei 
elektronische diensten bereiken.

PERSOONLIJKE SCHIJF- EN WEBRUIMTE
Eenmaal ingelogd op jouw account beschik je over 
een eigen schijf- en webruimte.

CAMPUSNETWERK
Ons netwerk heet EHB-Users en je kan toegang 
verkrijgen met je gebruikersaccount en je 
wachtwoord.

EIGEN E-MAIL ADRES
Je krijgt ook een eigen e-mailadres en mailbox 
(voornaam.achternaam@student.ehb.be).

STUDENTENSECRETARIAAT
Bij ons sta je er nooit alleen voor. Op het studentensecretariaat kan je met al je vragen 
terecht. Zij helpen je graag verder met meer informatie over je collegerooster, je 
inschrijving, examens en nog veel meer.
openingsuren
Ma-Vr: 8u30 – 16u30

STUDEO: STUDIE- EN TRAJECTBEGELEIDING
Wil het studeren niet vlot verlopen? Wil je je opleiding spreiden over meerdere jaren? 
Of volg je liever een ander keuzevak? Onze studie- en trajectbegeleiders  
(studeo.mm@ehb.be) staan voor je klaar.

OMBUDSDIENST
De ombudsdienst is een aanspreekpunt voor allerhande problemen, opmerkingen en 
klachten die je als student eventueel - we hopen van niet - zou ervaren. Heb je een 
conflict met een docent? Voel je je benadeeld? Heb je klachten?
Contacteer dan in de eerste plaats de ombuds van jouw opleiding: Krista Diels
(krista.diels@ehb.be). Zij zal proberen een regeling te treffen en kan bemiddelend 
optreden.

Tijdens de examenperiode kan de ombudsdienst een regeling treffen bij ziekte of 
overmacht en bemiddelen wanneer er zich een conflict voordoet tussen de student en de 
examinator. Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

STUDENTENRESTO
Het studentenresto van Bloemenhof bevindt zich op de vierde verdieping. Er zijn warme
maaltijden, broodjes, salades, dranken, soep en snacks te verkrijgen. De ruimte is vrij 
toegankelijk en het restaurantgedeelte is open van 11.45 – 13.45.

Het studentenresto van Kanal vind je op het gelijkvloers. De ruimte is de hele dag vrij 
toegankelijk en kan dienst doen als ontmoetingsplaats. De keuken wordt bemand van 11u 
tot 14u. Dan zijn er broodjes, slaatjes, soep, dessert en drank te verkrijgen. 

VOOR 
ZIENINGEN



Voor de goede orde en een vlotte gang van zaken op onze campus 
hebben docenten en studenten samen een aantal afspraken opgesteld.

OP TIJD KOMEN
Wees stipt en kom dus liever iets te vroeg naar de les. Hou er als pendelaar rekening mee 
dat er in de spitsuren en zelfs daarbuiten regelmatig vertragingen zijn op het trein-, tram- 
en busnet. Probeer dus vroeger dan gebruikelijk te vertrekken. 

Ook onze docenten moeten op tijd komen. Als de docent meer dan 10 minuten te laat zal 
zijn, krijg je een aankondiging op het digitaal leerplatform: Canvas.

OP TIJD INDIENEN
Het is belangrijk om opdrachten op tijd in te dienen. Alle deadlines van werkstukken en 
evaluatiemomenten vind je terug op een gedeelde kalender op Canvas. Anticipeer op 
onverwachte problemen en vraag desnoods jouw docent om hulp.

HOU KLASLOKALEN PROPER
Het is niet toegestaan om te eten in de klaslokalen of in de auditoria. Drinken is wél 
toegestaan op voorwaarde dat afval zelf opgeruimd wordt en het leslokaal proper 
achtergelaten wordt. Alle vuilnisbakken vind je terug in de gangen. Trek geen stekkers uit 
en verplaats geen computers.

COMMUNICATIE
Formele officiële communicatie tussen onze hogeschool en onze studenten gebeurt via 
Canvas en via e-mail. Lees dus dagelijks berichten op Canvas en EhB-e-mail en kijk je 
wekelijks rooster na.

INTERNET
De netwerkverbinding en het internet mogen enkel gebruikt worden  voor educatieve 
doeleinden. Alle andere activiteiten zijn niet toegelaten en kunnen leiden tot een 
tuchtprocedure.

RESPECT
Respect is een belangrijke waarde binnen onze hogeschool. Ga dus op een beleefde en 
respectvolle manier om met medestudenten, docenten en het overige personeel van de 
hogeschool.

ROKEN
Op onze campus mag je enkel roken waar dit is aangegeven. In de binnentuin of aan de 
ingang van campus Bloemenhof of rechts van de ingang op campus Kanal. Peuken gooi 
je in de daartoe voorziene asbak of tegel.

ALARM
In geval van brandalarm verzamelen we allemaal op het Bloemenhofplein (campus 
Bloemenhof) of op de Jacques Brelsquare (campus Kanal). Ga niet naar huis zodat we 
een juist beeld krijgen van wie zich nog in het gebouw bevindt. 

WAT 
AFSPRAKEN



Onze studiegids is een bundeling van alle nuttige informatie voor jou als student: 
de startbrochure, dagelijkse werking, studentenbegeleiding en -voorzieningen, de 
academiejaarkalender, de structuur van de opleiding, de leerinhouden van de vakken, de 
wijze van evalueren, het onderwijs- en examenreglement, enzovoort.

Je kan de studiegids raadplegen via de studentensectie op onze website: 
http://www.ehb.be/studenten.

STUDENTENKAART
Je studentenkaart krijg je kort na je inschrijving. Je krijgt van ons een mailtje om deze 
af te halen aan het onthaal van campus Kanal. Activeer je studentenkaart meteen buiten 
aan de ronde schuifdeur. Hou je kaart voor de kaartlezer tot het lichtje groen knippert. 
Heractiveer je kaart om de 30 dagen.

Om de studentenkaart aan te kunnen maken hebben we een digitale foto van jou nodig. 
Normaal gezien heb je tijdens je (voor)inschrijving de gegevens van je identiteitskaart 
ingelezen of laten inlezen. Dan is de foto van je identiteitskaart automatisch in onze 
databank geïmporteerd.

Is dit om een of andere reden niet gebeurd, neem dan contact op met het 
studentensecretariaat.

VOOR JOU ALS
STUDENT

STUDIEGIDS

STUDENTENKAART

WAT KUN JE ALLEMAAL MET JE  
STUDENTENKAART?

IDENTIFICATIEBEWIJS
Je studentenkaart bewijst dat je bent ingeschreven als student. Zowel bij ons 
(bijvoorbeeld voor identificatie tijdens de examens) als voor externe partijen.

TOEGANGSBADGE
De kaart ontgrendelt bepaalde deuren op onze campus.

PRINTEN
Je kan je kaart gebruiken om te printen en te kopiëren. Je kan deze steeds opladen aan 
de balie van de bib op campus Kanal.

BOEKEN ONTLENEN
Je studentenkaart is zowel je bibliotheekpas voor onze hogeschool als aan de VUB.

VOORDELEN
Op vertoon van je studentenkaart krijg je korting bij verschillende culturele instellingen 
en bioscopen. Meer info hierover op: www.bill.be.

Studentenvoorzieningen 
Erasmushogeschool Brussel 
(STUVO EhB) is er voor jou. 
Bij hen kan je terecht voor 
vragen over: huisvesting, sociale 
dienstverlening, studiebegeleiding, 
studentenjobs, psychologische 
begeleiding, enz.
Hun hoofdkwartier bevindt zich 
in het centrum van Brussel. 
Aarzel niet om hen te contacteren 
als je hulp nodig hebt. STUVO 
organiseert op regelmatige basis 
sportevenementen en andere 
feestelijkheden.

Alle informatie (diensten, 
adressen, contactgegevens) vind 
je op http:// stuvo.ehb.be/

STUVO



EEN GOEDE

START
AFWEZIGHEID
Alle afwezigheden dienen onmiddellijk en uiterlijk de dag van de afwezigheid gemeld 
te worden via de module “Mijn afwezigheden” in het digitaal studentensecretariaat 
iBamaflex.

Indien mogelijk wordt de afwezigheid gerechtvaardigd door een attest (medisch, 
overlijdensbericht, attest afgeleverd door een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, 
openbaar vervoer of gelijkaardig).

Dit attest dient uiterlijk 4 werkdagen na het eindigen van de overmacht opgeladen te 
worden in de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBamaflex.

EHB PORTAALSITE: CAS
Als student heb je toegang tot een brede waaier aan elektronische diensten. Deze zijn 
gegroepeerd via één portaalsite: http://cas.ehb.be.
Eens je ingelogd bent (met je gebruikersaccount), krijg je een overzicht van alle 
elektronische diensten, waaronder het elektronische leerplatform Canvas.
Andere diensten die je via CAS kan bereiken zijn:

• je mailbox
• het digitale studentensecretariaat: iBamaflex
• de helpdesk
• het collegerooster
• studentenenquêtes
• de bibliotheek
• de cursusdienst
• het studentenintranet

EHB DIGITAALLEERPLATFORM: CANVAS
Canvas is het digitaal leerplatform dat door de docenten intensief gebruikt wordt voor het 
beschikbaar maken van lesmateriaal, oefeningen, opgaven van taken, projecten, etc.

WAT KAN JE OP CANVAS VINDEN?

CURSUSSEN
Vakspecifieke info wordt verspreid via de desbetreffende cursuspagina’s.

INTRANET
Het intranet is een belangrijk medium en gebruiken we intensief om met jullie te 
communiceren. We gebruiken het intranet om algemene aankondigingen te doen, 
belangrijke documenten te centraliseren (bv. de jaarkalender etc), en je te informeren 
over specifieke zaken en voorzieningen (bv. trajectbegeleiding, studentenadministratie, 
ICT-voorzieningen enz.).
Hou het studentenintranet regelmatig in de gaten, zodat je geen informatie mist.

JAARKALENDER
De academische kalender informeert je over de indeling van het academiejaar met 
aanduiding van de collegeweken, de examenweken, de vrije dagen en de vakanties.

LESSENROOSTER
Je kan via de centrale loginpagina http://cas.ehb.be doorklikken naar de roosterwebsite. 
Het rechtstreekse webadres is http://rooster.ehb.be.
In de applicatie kies je voor je departement en het juiste jaar, en vervolgens je opleiding. 
Je kan kiezen uit een week of ineens het volledige semester.



KOSTEN
STUDIEGELD
Je kreeg bij de inschrijving de betalingsinformatie mee. Vraag je een beurs aan?  
Stuur dan het bewijs dat je aanvraag ingediend is zo snel mogelijk naar 
studentensecretariaat.mm@ehb.be. Dan staan we toe dat je het beurstarief betaalt voor 
je inschrijving.

Hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Mail naar centenvoorstudenten@ehb.be

BIJKOMENDE KOSTEN
De bijkomende kost is een bedrag dat je dient te betalen voor de vergoeding van 
specifieke verbruiksgoederen, voor deelname aan labo’s, werkcolleges, bedrijfsbezoeken, 
studiereizen en andere onderwijsactiviteiten.

Voor onze opleidingen zit hier ook de kost van digitaal studiemateriaal & bepaalde 
softwarelicenties in verrekend. Dit bedrag kan je ook terugvinden op de brief met de 
betalingsinformatie die je bij de inschrijving kreeg.

AANKOOP BOEKEN
De cursusdienst kan je bereiken via cas.ehb.be. De tegel ‘cursusdienst’ verwijst je 
naar standaardstudentshop.be, waar je je boeken en cursussen voor de opleiding kan 
bestellen.

Er kan gekozen worden voor afhaling in een Standaard Boekhandel naar keuze (kosteloos) 
of een thuislevering (verzendingskosten).

LAPTOPPROJECT
Voor je opleiding beschik je over een eigen laptop. Tijdens werkcolleges, ateliers en 
projectwerk werk je aan praktijkgerichte opdrachten en tijdens de hoorcolleges volg je op 
een interactieve manier de lessen mee op je eigen computer.

Meer informatie over de minimumvereisten en voordelig aanbod met het kopen van een 
laptop vind je op https://www.ehb.be/nl/laptopproject.

VAST GEDEELTE
VARIABEL 

GEDEELTE PER 
STUDIEPUNT

VOLTIJDSE 
STUDENTEN 

‘21-’22  
(60 STUDIEPUNTEN)

NIET-
BEURSSTUDENT € 247,9 € 11,9 € 961,90

BIJNA-
BEURSSTUDENT € 247,9 € 4,3 € 505,90

BEURSSTUDENT € 113,2 € 0,0 € 113,20



Vormgeving Cousto
v.u. Dennis Cluydts Erasmushogeschool Brussel,  

Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel

Erasmushogeschool Brussel 

Campus Kanal, Slotstraat 28, 1000 Brussel

Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

 www.ehb.be

 / erasmushogeschool /ehb.mensmaatschappij
 @erasmushogeschool
 @ehbrussel 

 /ehbrussel

LET’S GET 
SOCIAL


