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EhB heeft kleur
KLEURRIJKE MUZEN
Ik denk graag aan de Erasmushogeschool Brussel als een 
hedendaagse versie van de negen muzen uit de Griekse 
mythologie. 

Zo geloven wij in het potentieel dat ontstaat wanneer je 
kunst en andere wetenschappen samenbrengt. Een idee 
dat wereldwijd veld wint. Innovatie gedijt best in een 
sfeer die creativiteit en kennis verenigt. 

En, net als muzen, wil onze hogeschool inspireren meer 
dan louter doceren. Persoonlijke coaching, praktijkgerichte 
opleiding en focus op de valorisatie van ideeën helpen 
ons om talent klaar te stomen met een holistische, open 
en oplossingsgerichte blik op dingen. Onze studenten, 
docenten en onderzoekers inspireren elkaar en laten zich 
inspireren door wat beweegt buiten onze muren. Geen 
wonder dat het hier gonst van alle soorten bedrijvigheid. 
Ook daarom waren de muzen met negen: je hebt van 
alles wat nodig.

Dat geldt vandaag meer dan ooit. Diversiteit is de maat 
der dingen in de wereld, dus ook in de hoofdstad van 
Europa. Diversiteit is het contact tussen verschillende 
visies en invalshoeken. Door dat contact kiemen nieuwe 
ideeën en oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Al deze 
elementen zijn de drijvende kracht achter ons steeds 
evoluerende aanbod, onze projecten en infrastructuur. 
Inhoud én stijl van dit overzicht reflecteren die diversiteit. 
Want aan de EhB kleuren we buiten de lijntjes. Laat dit 
overzicht jou inspireren om ons een bezoekje te brengen. 
Hier kan je ontdekken, uitvinden, uitgommen, bijtekenen, 
vallen en weer opstaan en opnieuw de wereld in trekken. 
Om die te inspireren, natuurlijk.

Ann Brusseel
algemeen directeur 
Erasmushogeschool Brussel
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TOEGEPASTE INFORMATICA MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

ALUMNI 
BEKENNEN KLEUR

• We hebben een unieke samenwerking via het   
 project Partners in Education gericht op duaal leren  
 via cocreatie en stakeholder engagement.
• Traject Switch2IT is een nieuw en zeer specifiek   
 werk-leertraject in samenwerking met VDAB en   
 o.a. Accenture als industriële partners. Samen   
 zorgen we dat werkzoekenden zo snel mogelijk   
 actief worden op de arbeidsmarkt.
• Tijdens het Integration Project is het beroepenveld   
 een belangrijke partner. Alle projecten worden aan  
 de realiteit ontleend en de studenten krijgen   
 begeleiding door professionals. Met Accenture werd  
 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met oog  
 op internationale stageplaatsen, het organiseren van  
 boot camps, trainingen en deep dives.
• Ons kenniscentrum ‘Mobile & Wearable’ garandeert  
 een sterke verwevenheid tussen onderwijs,   
 onderzoek en dienstverlening. In een creatieve,   
 stimulerende sfeer kunnen studenten hun talenten  
 volledig ontwikkelen dankzij heel wat nieuwe   
 langdurige dienstverleningscontracten.
• Niet minder dan 31 studenten trokken naar 8   
 verschillende, buitenlandse locaties om een BusIT   
 week bij te wonen bij één van de partners in het   
 BUSINET-netwerk.

• In het kader van Partners in Education ontwikkelen we een visie op een   
 structurele samenwerking met bedrijven bij intra- en extracurriculaire   
 activiteiten.
• We werken in projecten samen met het beroepenveld en met    
 maatschappelijk geëngageerde Brusselse organisaties. Partners als   
 Child Focus, Missing Children International, Rising You, Federatie Palliatieve   
 Zorgen Vlaanderen leverden cases aan en begeleidden de studenten in   
 samenspraak met de projectcoördinatoren en docenten.
• De opleiding werkt volgens de principes van Universal Design for Learning en  
 ondersteunt de verdere ontwikkeling van blended learning. 
• Er werden bijkomende bilaterale samenwerkingen afgesloten met Portugal,   
 Kroatië, Nederland en Denemarken.

STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR

 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 95%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding 
 » (al of niet zelfde    

 afstudeerrichting): 86%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 83%
 » Aan het werk: 87%
 » Tevreden over salaris: 96%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 23%



GEZONDHEIDSZORG & 
LANDSCHAPSARCHITECTUUR

ALUMNI
BEKENNEN KLEUR

VERPLEEGKUNDE

VROEDKUNDE

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE   

VOEDINGS- & DIEETKUNDE

LANDSCHAPS- & TUINARCHITECTUUR

• We startten met de proeftuinprojecten rond blended  
 learning, met de tools Study Coach en Feedpulse.
• We hielden meerdere, tweedaagse opleidingssessies  
 voor stagementoren.
• Het Diverse Elderly Care onderzoeksproject   
 betreffende de begeleiding van allochtone ouderen  
 verwerft een EFRO-fonds.
• De opleiding haalde een Europees project binnen   
 rond simulatie (AR2SIM). Ook met het UZ Brussel en  
 VUB is er samenwerking in het kader van   
 simulatieonderwijs. 
• Partners voor het project Integrated Care zijn UZ   
 Brussel, AZ Jan Portaels, MS Kliniek, AZ Sint Maria  
 Halle, Sint Alexius Grimbergen. 
• We geven veel aandacht aan rampenmanagement  
 en werken daarvoor samen met UZ Brussel, VUB en  
 het Rode Kruis.
• Interprofessionele lessen geven we samen met de  
 artsenopleiding (VUB), diëtisten (EhB) en kinesisten  
 (VUB). 

• Het Integrated Care project wordt verder geoptimaliseerd. 
• We organiseerden een gesmaakt Buddyproject in samenwerking  
 met Huis van het Kind.
• De studenten gaven lessen relationele en seksuele vorming aan  
 studenten Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs enerzijds en  
 aan klassen van de derde graad in verschillende middelbare  
 scholen. 

• Onze samenwerking met de Haute École Louvain & Hainaut verdiept zich.
• Het Open BioLab blijft veel bezocht door scholieren die er hun GIP afwerken. Ook  
 workshops met de derde graad secundair zijn zeer succesvol.
• Het Biomedical Science Center Brussels (BMSC) wordt een inclusief kenniscentrum,  
 nauw verweven met de opleiding.  
• De studenten krijgen rondleidingen in de researchafdeling en labo’s van het UZ  
 Brussel en de VUB.  
• We werken intensief samen met het labo Anatomopathologie van het OLV-  
 ziekenhuis in Aalst en met de ziekenhuisapothekers van UZ Brussel. 
• In het kader van forensisch onderzoek werken we nauw samen met het NICC  
 (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek), met de politie en andere  
 experten in het forensisch domein. 

• De studenten krijgen meer mogelijkheden om in het buitenland te studeren of stage te lopen.
• We gingen aan de slag met de Haagse Hogeschool in het Project Multiculti.
• We organiseerden interprofessionele lessen samen met de artsenopleiding (VUB), diëtisten (EhB) en kinesisten (VUB).  
• De kijkstages in het UZ Brussel, bij zelfstandige diëtisten, in woonzorgcentra en kindercrèches brengen onze   
 studenten al vroeg in contact met de diverse praktijk.

• We organiseerden een boeiende studie-uitstap naar twee kasteeldomeinen in Antwerpen  
 en meerdere intensieve bedrijfsbezoeken. 
• Een fijn project werd met KTA Zavelenberg uitgewerkt, wat leidde tot een unieke Pluktuin.
• In het kader van de bachelorproef realiseerden we een vruchtbare samenwerking met De  
 Wijers, het uniek waterlandschap in Limburg.
• Het Kenniscentrum Tuin+ pakt uit met ‘Picknick een lezing’, voor iedereen die   
 professioneel of als student werkt in en met de buitenruimte. 
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STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR

 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 93%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding 
 » (al of niet zelfde    

 afstudeerrichting): 84%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 92%
 » Aan het werk: 77%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 39%
 » Tevreden over salaris: 90%
 » Tevreden over meerwaarde   

 Brussel: 63%



MANAGEMENT, MEDIA  
& MAATSCHAPPIJ

ALUMNI
BEKENNEN KLEUR

SOCIAAL WERK COMMUNICATIEMANAGEMENT

OFFICE MANAGEMENT

• Samen met de opleiding Verpleegkunde zijn we   
 trekkers van het EFRO-onderzoeksproject Diverse  
 Elderly Care, dat een houvast wil bieden voor de   
 begeleiding van allochtone ouderen.
• Move It Kanal is een vijfjarig stadsproject voor   
 cultuurparticipatie van jongeren in de Brusselse   
 kanaalzone. We werken samen met Lasso, JES,   
 D’Broej, RAB/BKO, LES Molenbeek en IHECS. 
• In het kenniscentrum Applied Futures Research   
 – Open Time werden twee DAD-contracten   
 uitgewerkt met Digipolis en met Groot Eiland.
• De opleiding neemt actief deel aan het Vlaams   
 overlegplatform VOSW (Vlaams Overleg Sociaal   
 Werk).
• Op het vlak van projectwerking worden opdrachten  
 gerealiseerd voor en samen met elf    
 werkveldorganisaties, veelal uit het Brusselse: o.a.  
 Kenniscentrum Woonzorg Brussel; Riso Vlaams-  
 Brabant, 11.11.11., FOD Sociale Zekerheid,   
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Lasso vzw.
• Binnen diverse geïntegreerde opleidingsonderdelen  
 wordt structureel samengewerkt met 11.11.11,   
 Climate Express, Jeugd en Stad (JES-Brussel),   
 Unia, Woord Omhoog, Studio Globo, Huis der   
 Gezinnen, Dienstencentrum Cosmos, ABVV, OTA,   
 Hamida Chikhi Foyer.
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor  
 sfeer en aanspreekbaarheid, inhoud van de   
 opleiding, bijbrengen van kritische geest en attitude.

• We namen deel aan de International Week bij de partnerinstelling VGTU in Vilnius (Letland). We legden er contacten  
 voor het opzetten van een gezamenlijk internationaal project met Letse studenten.
• Voor het Integraal Afstudeerproject kregen studenten opdrachten van meer dan 20 externe organisaties en   
 bedrijven: Celluforma, Chrostin, Culte Agency, Deux Oui pour Un Nom, ENFNTS TERRIBLES, EVA, Foxy, Ichi Bites,  
 INK, Jimelly’s, Labelchic, Les Tourelles, Make-A-Wish, Mamuli, Mamy, MB Drogenbos, Mila June, Minototam,   
 PARCapp, Philenpur, Ritchie, The Big C, Transform, UZ Brussel, Vormen, Wave, WeLoveBrussels en W-Fest.
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor teamwerk, de aanspreekbaarheid en de sfeer met de docenten.

• Zeven studenten namen, samen met Franstalige studenten HelMO, deel aan het 2Mac2Warsaw  
 2017-project in Warsaw.
• We diepen het partnerschap verder uit met Haute École Francisco Ferrer (HEFF, Bruxelles), HELMO  
 (Verviers) en Haaga Helia (Helsinki).
• Met Secretary Plus hebben we een intensief samenwerkingsprogramma. 
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor de sfeer met de docenten en hun   
 aanspreekbaarheid, het zelfstandig leren werken, de mogelijkheid van een flexibel traject, het leren  
 werken in team en het bijbrengen van organisatorische vaardigheden.

HOTELMANAGEMENT
• We organiseerden een succesvol symposium in het Crown Plaza Brussels Airport hotel met als thema “Sharing   
 Economy”.
• We nemen actief deel aan TOBOS (Toeristische Overheid, Bedrijfsleven en Onderwijs in Samenwerking), een platform  
 voor overleg tussen de bacheloropleidingen, het secundair onderwijs en het werkveld.
• We startten een nieuw PWO-onderzoek met als titel: “Wat betekenen de niet-traditionele accommodatievormen voor  
 de competitiviteit en de duurzaamheid van de Vlaamse en Brusselse hotel- en B&B-sector?”
• Tijdens de Hospitality Partnership Day in de Radisson Blu in Antwerpen ontvingen we 56 bedrijven.
• Er zijn 111 studenten vertrokken op stage bij diverse partners, waarvan 67 in het binnenland en 44 in het buitenland.
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor de sfeer tussen de studenten, het leren werken in team en de IT-  
 en multimediafaciliteiten.
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STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR

 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 95%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding  

 (al of niet zelfde afstudeer-  
 richting): 79%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 83%
 » Aan het werk: 68%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 41%
 » Tevreden over salaris: 85%
 » Tevreden over meerwaarde   

 Brussel: 81%



IDEA & INNOVATION MANAGEMENT

JOURNALISTIEK

TOERISME- & 
RECREATIEMANAGEMENT

• Dankzij ons lidmaatschap bij EJTA (European Journalism Training Association), hebben we contacten met een  
 50-tal journalistieke opleidingen uit ruim 20 landen.
• Binnen het VNOJ (Vlaams Nederlandse Opleidingen Journalistiek) werken we aan een intensieve relatie met  
 Nederlandse opleidingen.
• Met Erasmix reiken we andermaal de hand aan de BRUZZ-media (tv, magazine, radio en online), aan   
 jongerenpersbureau Stampmedia, Belga, Persinfo en aan ACTUA-tv. 
• We leveren maar liefst vijf finalisten in de wedstrijd Belgodyssee, een initiatief van het Prins Filipfonds, VRT,  
 RTBF en de kranten Metro en l’Avenir.
• We starten met een specifiek pakket Sportjournalistiek en de leerlijn International Experience 
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor sfeer onder studenten, de aanspreekbaarheid van   
 docenten en IT en multimedia.

• Alle derdejaars gingen op interculturele belevingsreis  
 naar de International School of Law and Business in  
 Vilnius (Litouwen). 
• We nemen actief deel aan TOBOS (Toeristische Overheid,  
 Bedrijfsleven en Onderwijs in Samenwerking)
• We zijn ook lid van ATLAS (Association for Tourism and  
 Leisure Education) en nemen deel aan het jaarlijkse  
 congres in Kopenhagen (Denemarken). 
• Met oog op stageplaatsen worden jaarlijks Tourism Career  
 Days georganiseerd waarbij verschillende toeristisch- 
 recreatieve bedrijven op de campus worden uitgenodigd  
 voor lezingen. 
• Er lopen heel wat contacten met bedrijven actief in onze  
 sector, hetgeen leidt tot gastcolleges, onderzoekscases,  
 stages en bedrijfsbezoeken. Hoofdthema’s waren   
 ‘Meetings Industry’, ‘Touroperating’, ‘Recreatie- en  
 Leisuremanagement’ en ‘Reisbemiddeling’.
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor de  
 sfeer, de aanspreekbare docenten, het leren werken in  
 team en de communicatie.
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• Onze tweedejaars realiseerden een tweedaagse bootcamp, in samenwerking met de masteropleiding   
 Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, Vlajo en OVAM.  
• We betrekken het werkveld d.m.v. 28 gastcolleges en deelnames aan activiteiten in het beroepenveld.
• We organiseerden twee edities van het Innovation Café met de KBC Start-it community en een Innovatiekamp  
 met Vlajo en Productontwikkeling UAntwerpen.
• Acht studenten namen deel aan Hack Belgium, een hackaton rond diverse maatschappelijke problemen. Ook  
 waren we aanwezig op de Dutch Design Week.
• Meerdere studenten namen deel aan een summercamp van drie weken in Turijn, georganiseerd door de  
 European Innovation Academy. 
• Onze studenten geven onze opleiding topscores voor het leren werken in team, de sfeer onder studenten, de  
 aanspreekbare docenten en het bijbrengen van probleemoplossend denken.

STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR



ONDERWIJS & PEDAGOGIE

ALUMNI
BEKENNEN KLEUR

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR 
SECUNDAIR ONDERWIJS

PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND

EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS
• We zijn al 3 jaar succesvol aan de slag met het   
 project ‘Naar een tweetalige lerarenopleiding’ samen  
 met Haute École Francisco Ferrer (Brussel) onder het  
 motto Bilingue? Natuurlijk! In mei 2018 kwam   
 Koning Filip naar de campus om met het project   
 kennis te maken.
• We zijn gestart met microteaching tijdens de   
 inleefstages. Studenten krijgen korte, sterk   
 afgebakende stage-opdrachten met de kinderen van  
 hun klas. Ze filmen zichzelf en krijgen persoonlijke  
 feedback, waarbij we inzoomen op de    
 instructievaardigheden, relatiegerichtheid en   
 empathische houding.
• Het project “Partners in Authentiek Werkplekleren”,  
 afgekort “PAUW” kende een verdere uitrol. Doel is  
 een relevant en prangend praktijkprobleem voor een  
 basisschool te onderzoeken. Het PAUW-project   
 heeft zoveel succes dat we niet aan de vraag   
 kunnen voldoen.
• De studiereis naar Humboldt Universität Zu Berlin   
 leverde fijne nieuwe contacten op met de bedoeling  
 samen een vak te organiseren.

• We werken verder aan het taalbeleid waarbij meertaligheid en een sterke integratie van identiteit een grotere rol  
 krijgt.
• Er wordt ingezet op STEM. Verschillende vakken zoals wiskunde-Nederlands-geschiedenis worden aan elkaar gelinkt  
 om multidisciplinariteit te stimuleren. Dit uit zich vervolgens in de inhoudelijke verdieping, ook extra muros.
• De nieuwe Verkorte Educatieve Bachelor SO wordt in 2019 gelanceerd. Twee designteams met leden uit EhB, VUB, UAB,  
 CVO Coovi, en CVO De Orangerie gingen aan de slag voor de uitwerking van het specifieke leertraject.

• De samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam werd verdergezet. Het leverde een  
 uitwisseling van 24 studenten en 2 docenten op. 
• Ook de samenwerking met de Universiteit van Bologna werd geïntensifieerd. Een   
 studentengroep van 26 studenten ging tijdens het project Grenzen Verleggen actief aan de  
 slag met 20 Italiaanse studenten. Ontmoeten, documenteren en presenteren waren de  
 centrale thema’s.
• Samen met onze onderwijsopleidingen namen we deel aan het congres in Budapest van  
 EECERA (European Early Childhood Education Research Association). Deze samenwerking  
 draagt bij tot de profilering van ons departement en levert een nauwer contact op met de  
 (internationale) sector van educatie en zorg voor het jonge kind.

• We intensifieerden onze relaties met buitenlandse onderwijspartners zodat álle studenten een prikkelende   
 internationale ervaring kunnen ondergaan. De International Week was hiervoor een belangrijke stimulans. 
• Het project “Partners in AUthentiek Werkplekleren”, afgekort “PAUW” kende een verdere uitrol. Deze intensieve   
 samenwerking met stagescholen leverde concrete opdrachten op inzake het onderzoekend vermogen van studenten  
 en kleuters.
• Kleine Kinderen, Grote Kansen is een groots project van het Departement Onderwijs. Onze teamleden maken deel  
 uit van het lerend netwerk en van de professionele leergemeenschap. 

Voor het departement Onderwijs & Pedagogie was 
2017-2018 een actief en inspirerend jaar. Naast de 
verdere uitrol van de lopende projecten met de nodige 
focus op de opstart en eerstesteenlegging van onze 
nieuwe stadscampus Kanal, werd er sterk ingezet op 
de nieuwe inkantelende opleidingen ‘Educatieve 
Graduaatsopleiding’ en de ‘Verkorte Educatieve 
Bacheloropleiding’. Dit betekent dat ons aanbod 
vergroot én dat we nieuwe buitencampussen krijgen.  
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 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 90%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding  

 (al of niet zelfde    
 afstudeerrichting): 90%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 83%
 » Aan het werk: 84%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 25%
 » Tevreden over salaris: 95%
 » Tevreden over meerwaarde   

 Brussel: 81%



KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
BRUSSEL (KCB)
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ALUMNI
BEKENNEN KLEUR

MUZIEK

MUSICAL

• We werken samen met diverse culturele instellingen  
 in Brussel, zoals het MIM, KAOS, Flagey, De Munt en  
 Bozar. 
• Er zijn intensieve contacten met het deeltijds   
 kunstonderwijs in Brussel, zo gaat het Muzikamp   
 (een paasstage voor gevorderde leerlingen) door   
 binnen de muren van het KCB. Ook de Brusselse   
 kunsthumaniora nodigen we uit op de campus, de  
 5de en 6de jaars krijgen ook les van docenten van  
 KCB.
• We zijn structureel verankerd in ‘BXL, ville d’artistes,  
 artiestenstad, city of artists’, in de Brusselse   
 sociaal-artistieke vereniging Beeldenstorm en in de  
 vzw Brussels Kunstenoverleg (BKO).
• KCB werkt samen met diverse culturele 
 instellingen binnen en buiten Brussel, zoals het   
 Kunstenplatform, Koningin Elisabethwedstrijd en de  
 Elisabethiade, Nationaal Orkest van België, De Munt,  
 Operastudio Vlaanderen, Ars Musica, Brussels   
 Philharmonic, deFilharmonie, De Gidsen, Bozar,   
 Conservamus vzw, Muzikamp vzw, Vesalius college,  
 Fuga libera, MIM.
• Verschillende docenten geven internationale   
 masterclasses tijdens het academiejaar, maar ook in  
 de verlofperiodes. 

• Musical heeft intense contacten met de    
 Kunsthumaniora Brussel, maar ook met de   
 Kunsthumaniora van Antwerpen, DKO Academie   
 Knokke, RITCS, Music Hall Antwerpen, Musical van  
 Vlaanderen, Studio 100, Judas Theaterproducties,   
 Viage, Brussel, Singsing, Gent, Zinnema Anderlecht,  
 VRT en VTM.
• Dankzij contacten met het Kunstenloket gaven we  
 de studenten advies in het zakelijke aspect van   
 kunstenaar zijn.
• De viering van 50 Jaar KCB werd afgesloten met   
 een wervelende musicalvoorstelling van Jekyll &   
 Hyde in het Theater St.-Michel. Uniek was het feit  
 dat het de studenten Muziek waren die voor de live  
 muziek zorgden. 

Het seizoen 2017-2018 stond in het teken van 50 
jaar KCB. Op 1 oktober 1967 ging de autonome 
Nederlandstalige afdeling van het Brussels 
Conservatorium van start, en dat werd tot in 2018 
gevierd met tal van muzikale, publieke activiteiten. 

STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR
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 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 86%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding  

 (al of niet zelfde    
 afstudeerrichting): 84%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 68%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 41%
 » Tevreden over salaris: 61%
 » Tevreden over meerwaarde   

 Brussel: 91%
 » Voor de opleiding Muziek   

 meldden zich 418 potentiële  
 studenten aan. 237 slaagden  
 voor de toelatingsproef.
 » Voor de opleiding opleiding  

 Musical meldden zich 94   
 potentiële studenten aan. 19  
 slaagden voor de toelatingsproef.



RITCS

ALUMNI 
BEKENNEN KLEUR

• We lanceerden een nieuw platform: ritcsonline.be   
 Deze online streamingdienst laat de sector   
 kennismaken met de verschillende realisaties van   
 onze studenten. Het opent de deuren naar   
 productiehuizen, festivals en pers. 
• Twee weken lang streken onze studenten met hun  
 televisiezender Airbox neer op de literaire hoogmis  
 van het jaar: de boekenbeurs van Antwerpen. De  
 one-on-ones met bekende auteurs en politici en   
 livestreams van de literaire events waren te volgen  
 via Facebook en Instagram.
• XLAir was verantwoordelijk voor de live radio tijdens  
 de Special Olympics van op de site in Moeskroen.  
 Een event waar 3400 sporters aan deelnemen. Heel  
 wat deelnemers mochten hun zegje doen voor de   
 micro.
• Ongelofelijk maar waar: ‘Sorry voor alles’, het   
 afstudeerproject en televisieprogramma van   
 RITCS-alumnus Kamiel De Bruyne wint een   
 International Emmy Award voor ‘Non-scripted   
 entertainment’.
• Soufiane Chilah won tijdens de Magrittes du   
 Cinéma 2018, de filmprijzen in Franstalig België,   
 een beeldje in de categorie Beste Mannelijke Belofte  
 voor zijn rol in ‘Dode Hoek’. Je kon hem daarnaast  
 ook aan het werk zien in ‘Black’ en ‘Patser’ van Adil  
 El Arbi en Bilall Fallah, ‘Home’ van Fien Troch en de  
 Eén-serie ‘Over Water’.
• Alumnus Robrecht Heyvaert staat achter de camera  
 van het reeds genoemde ‘Patser’ van Adil El Arbi en  
 Bilall Fallah, en eerder werkte hij al mee aan hun   
 films ‘Image’ en ‘Black’. Verder stond hij achter de  
 camera voor langspeelfilms als ‘D’Ardennen’ en   
 ‘Dode Hoek’ en de ijzersterke kortfilm ‘The Day the  
 Dogs’ Disappeared’.

• Regisseuses Kato De Boeck en Inès Es konden met  
 hun afstudeerfilm een plaats bemachtigen op het   
 prestigieuze ‘Palm Springs International Filmfestival’.  
 Kato’s film ‘Provence’ kent er een wereldpremière.  
 Inès zet met ‘Het leven van Esteban’ haar   
 indrukwekkend festivalparcours verder: de film viel  
 eerder al in de prijzen op het Tribeca Film Festival.
• Alumna Marjolijn Prins sleepte met haar    
 documentaire ‘Mum, me and the house’ de prijs in  
 de wacht voor ‘Best Short Film’ op het Internationaal  
 Documentairefestival van Londen. 
• Op de 1e editie van ‘Night of the Short Film’, een   
 nieuw internationaal kortfilmfestival, koos de vakjury  
 de kortfilm van studente Aagje Van Damme   
 “Chit-Chatter” als winnaar in de categorie “Beste   
 animatiefilm wereldwijd”.
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STAALTJES VAN HET VOORBIJE JAAR

“Acteren in films is als het 
aanbrengen van kleuren op 
een schildersezel, waarmee 
de regisseur dan in de 
montagekamer zijn eigen 
schilderij maakt, lang 
nadat ik ben vertrokken.”
- Scott Glenn

© Sofie Gheysens

© Victorine Van Pee

 » Tevreden tot zeer tevreden over  
 de opleiding: 92%
 » Kiest opnieuw dezelfde opleiding  

 (al of niet zelfde afstudeer-  
 richting): 88%
 » Kiest opnieuw voor EhB: 87%
 » Aan het werk: 82%
 » Studeert nog of studeerde nadien  

 nog verder: 16%
 » Tevreden over salaris: 88%
 » Tevreden over meerwaarde   

 Brussel: 74%



WERKPLEKLEREN: DE RODE DRAAD 
IN ONZE GRADUAATSOPLEIDINGEN
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Het is zover, vanaf september ‘19 organiseren wij een 
tiental graduaatsopleidingen.  Ze worden niet langer 
door de Centra voor Volwassenen Onderwijs (CVO’s) 
georganiseerd, al blijven ze wel op dezelfde campussen 
als voorheen (nl. Brussel, Mechelen, Diest en Leuven).
Graduaatsopleidingen waren tot vandaag vooral 
gericht op werkende volwassenen die zich willen bij- 
of omscholen, maar dat verruimt. Nu richten we ons  
ook op jongeren die hun secundaire opleiding in het 
technisch of beroepsonderwijs hebben afgerond en 
verder willen studeren voor een bepaald beroep. Met 
de korte, beroepsgerichte graduaatsopleiding hebben 
ze die mogelijkheid, waarbij werkplekleren een 
belangrijke onderdeel is.

Deze graduaatsopleidingen biedt EhB aan vanaf 
september 2019:

• Accounting Administration
• Informatica: Netwerkbeheer
• Informatiebeheer: Bibliotheek & Archief
• Internet of Things
• Juridisch-administratieve Ondersteuning
• Logies-, Restaurant- & Cateringmanagement
• Marketingmanagement
• Programmeren
• Verpleegkunde
• Winkelmanagement
• Educatieve Graduaatsopleiding

NIEUW!

 » Brussel (campus Bloemenhof,   
 campus Kanal, campus Jette) 
 » Diest (campus De Oranjerie)
 » Leuven (campus VOLT, campus   

 De Oranjerie)
 » Mechelen (campus Botaniek -   

 partner Busleyden Atheneum)



De cirkel is rond:
Artikel

KUNSTENAARS LEIDEN 
KUNSTENAARS OP

EN NÓG MEER MANIEREN 
OM JE PASSIE DOOR TE 
GEVEN

Vanaf september 2019 kunnen kunstenaars hun artistieke 
kennis doorgeven in de klas. KCB en RITCS pakken 
immers uit met nieuwe educatieve opleidingen die 
kunstenaars opleiden tot leraar. De Verkorte Educatieve 
Bachelor Musical richt zich op afgestudeerden Musical, 
de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten richt 
zich respectievelijk op Masters in Muziek of Drama. 

De Educatieve Bachelor Musical wordt een flexibel 
traject dat in één of meerdere studiejaren kan worden 
gevolgd. De Musicalopleiding is uniek in Vlaanderen en 
nu kunnen afgestudeerden ook dankzij dit diploma als 
leerkracht aan de slag. Zowel in het deeltijds 
kunstonderwijs als in het secundair onderwijs is er vraag 
naar deze vakleerkrachten. 

De tweede nieuwe opleiding richt zich op masterstudenten 
Muziek en Podiumkunsten. Het is ook voor hen 
interessant om een carrière op het podium aan te vullen 
met een job als kunstenaar-leraar. Voor het domein 
Muziek betreft het een vernieuwing van een reeds 
bestaande opleiding, maar voor de studenten Drama is 
het wel degelijk een nieuwe optie.  Voor deze studenten 
bestond er immers nog geen vakopleiding die hen 
voorbereidde op een job als leraar of coach.

Jan Geerts van RITCS is blij met de uitbreiding én de 
samenwerking met KCB: “We zien de samenwerking 
tussen beide Schools of Arts als een verrijking, omdat 
studenten hun eigen vakkennis, ervaringen en passie 
delen met collega’s uit de andere domeinen. Naast 
specifieke vakdidactieken zijn er immers de gezamenlijke 
vakken.” Ook Luc Bastiaens van het KCB ziet de voordelen: 
“De twee nieuwe educatieve opleidingen slaan een brug 
tussen theorie en praktijk. Het geeft onze studenten de 
kans om samen te experimenteren in het onderwijs zelf 
en in de bredere culturele en sociale sector. Ze ontwikkelen 
ook een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, 
jongeren of volwassenen de goesting geeft om ook zelf 
creatief aan de slag te gaan.”

EhB richt trouwens vanaf september 2019 eveneens de 
Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs én 
de Educatieve Graduaatsopleiding in. Dit zijn afgeleiden 
van de voormalige Specifieke Lerarenopleidingen die aan 
de CVO’s werden onderwezen en die nu inkantelen in de 
hogescholen. Belangrijk is trouwens dat zij zowel in 
Brussel als in Leuven en Diest aangeboden worden.

De Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs 
richt zich op hoger geschoolde mensen die leraar willen 
worden, maar niet het geschikte diploma behaalden. 
Meer specifiek betreft het diegenen die al een professionele 
of academische bacheloropleiding achter de rug hebben. 
Dankzij de verkorte Educatieve Bachelor kunnen zij 
switchen naar een carrière in het secundair onderwijs. Ze 
volgen een traject van 60 studiepunten, waarbij de focus 
ligt op de onderwijspraktijk en op vakdidactiek.

De Educatieve Graduaatsopleiding richt zich op vakmensen 
die, na een carrière in de praktijk, hun kennis willen 
doorgeven voor de klas. We denken bijvoorbeeld aan 
loodgieters, bakkers, beenhouwers, kappers, 
schrijnwerkers, enzovoort. Eens zij een zekere ervaring 
hebben opgedaan komt vaak de zin om hun passie

door te geven. Tal van middelbare scholen zijn vragende 
partij om met deze praktijkleerkrachten aan de slag te 
gaan. Ook hier betreft het een programma van 60 
studiepunten.

Uiteraard blijven onze bacheloropleidingen voor 
Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs 
gewoon bestaan, vanaf januari 2020 bovendien op die 
prachtige, nieuwe campus Kanal in hartje Brussel.



Lijnen uittekenen voor
onderwijsvernieuwing 

De toekomst ziet er
rooskleurig uit

WE INTEGREREN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
• Keuzevak Entrepreneurship en start-up coaching 
• Inbedding van internationalisering in curriculum
• Gericht op taalontwikkelend lesgeven

WE GAAN VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING EN DIGITAAL LEREN
• Onderwijsdashboard voor de monitoring en ondersteuning van de onderwijskwaliteit
• EhB pionier van gerenommeerd digitaal leerplatform Canvas 
• Succesvol proeftuinproject blended learning

WE ZETTEN IN OP DOCENTENPROFESSIONALISERING
• Bevorderen van zelfgestuurd onderwijs 
• Didactisch traject voor beginnende docenten
• Traject van waarderend coachen verder uitgewerkt

STUDENTEN- EN TRAJECTBEGELEIDING STAAT CENTRAAL
• Nieuw aanbod begeleidingssessies
• Professionalisering van begeleiding
• Aanwerving ‘Studentenbegeleider Plus’ voor studenten met functiebeperking

HET BIJ- EN NASCHOLINGSAANBOD BLIJFT CRUCIAAL
• Nauwe samenwerking met het werkveld, beroepsverenigingen en kenniscentra
• 291 studenten volgen een postgraduaat of bij- en nascholing

NIEUW VANAF 2019-2020
• 11 nieuwe graduaatsopleidingen
• Nieuwe campussen buiten Brussel 
• Verkorte Educatieve Bachelor Musical
• Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten
• Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Tijdens de meest recente instellingsreview in september 2017, kregen wij buitengewoon goed nieuws: het 
rapport, opgemaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), is zeer lovend over onze 
hogeschool.

De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en 
verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen 
dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau 
bevindt”.

Enkele citaten:

“Coachende doceerstijl is breed gedragen.”
“De student staat er niet alleen voor.”
“Internationaal en maatschappelijk relevant.”
“Cultuur om dingen aan te pakken.”
“Biedt volledig raam op de wereld.”
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SOCIAAL WERK
• Cultuursensitiviteit en diversiteit: de relatie tussen   
 hulpverlener en -vrager met eenzelfde migratieachtergrond  
 nader bekeken.

JOURNALISTIEK
• Factcheck.Vlaanderen 
• Relatie Politiek – Media

HOTELMANAGEMENT
• Wat betekenen de niet-traditionele accomodatievormen  
 voor de competitiviteit en de duurzaamheid van de  
 Vlaamse en Brusselse hotel- en B&B-sector?

OFFICE MANAGEMENT
• Next Generation Office Management.

MUSICAL
• Capturing en Transmedia

VOEDINGS- & DIEETKUNDE
• Steunpunt Voeding

AUDIOVISUELE KUNSTEN
• Fading Lights, the Cross over from Candle to LED

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) heeft als 
doel concrete vraagstukken uit het beroepenveld of de 
arbeidsmarkt op een  wetenschappelijk verantwoorde manier 
te analyseren en te voorzien van een relevante oplossing. 
Ons doel is een kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek 
en dienstverlening, waarbij onze kerntaken elkaar wederzijds 
versterken. Daarenboven zetten we in op valorisatie en 
cocreatie met het werkveld.

ENKELE CIJFERS:
€ 3.150.807,15  
= Personeels- en werkingsbudget PWO-onderzoek   

22 
= projecten met externe onderzoeksfinanciering

• Looptijd tot 2021
• Totaal te ontvangen bedrag: €2.089.826,96

Er werden heel 
wat boeiende 
onderzoeks-

projecten door 
onze professionele 

opleidingen in 
gang gezet:

Onderzoeks- 
projecten krijgen 
groen licht



Artistiek onderzoek en artistieke praktijk gaan hand in hand. Elke onderzoek vertrekt vanuit de 
persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke 
samenwerking. Artistiek onderzoek brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstuitingen: 
toonmomenten en concerten, nieuwe media en inhoud voor nieuwe media en uiteraard publicaties. We 
organiseren en faciliteren de presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, 
concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken 
worden.

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL
KCB heeft vijf onderzoeksgroepen:
• Historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk en organologie
• Studie van de muzikale taal (alles wat met compositie, improvisatie en analyse te maken heeft) 
• Onderzoek over de kunsten en de bredere context van muziek (muziekgeschiedenis, cultuurwetenschappen...) 
• Hedendaagse uitvoeringspraktijk 
• Kennen en Leren in Artistieke Praktijken (KLAP)

Doctorandi
In 2017-2018 legden twee doctorandi met succes hun proefschrift af: Monica Timofticiuc en Jan Van Landeghem. 
In totaal zijn er 25 doctorandi-studenten. 

RITCS
Het RITCS heeft zes ‘onderzoekslaboratoria’:
• XL Air: een laboratorium voor nieuwe radio- en audio-formats. 
• MOBO: de Mediatheek/Onderzoeksruimte/Bibliotheek/Ontmoetingsruimte’, een reële en virtuele ruimte die  
 materiaal – analoog, digitaal, papier – aanbiedt aan onderzoekers en aan studenten met onderzoeksambities. 
• Summer School: een interdisciplinair onderzoeksatelier, in samenwerking met o.a. KASK (multimedia), LUCA  
 (film, Gent) en kunstencentrum Campo. 
•  Winter School: een interdisciplinair onderzoeksatelier en driedaags seminarie, gericht op nieuwe inzichten in  
 artistiek onderzoek  (3de Bachelor en Master, zowel Audiovisueel als Drama).
• Transfo Collect: een ontmoetings- en werkplaats voor jongeren van diverse origine uit Brussel. Transfo Collect  
 werkt samen met Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Schaarbeek) en rekruteert vooral onder jongeren uit  
 de precaire Kanaalzone in Brussel. 
• Beeldformaat: Dit laboratorium van de vakgroep Televisie en Beeld zal de digitalisering van media   
 onderzoeken. 

Doctorandi
In 2017-2018 legden drie doctorandi met succes hun proefschrift af: Maurits Wouters, Peter Van Goethem en 
Didier Volckaert. In totaal zijn er nog 6 doctorandi-onderzoekers.

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie 
Brussel (Wecom) organiseert een waaier aan 
initiatieven om het draagvlak voor wetenschap en 
technologie in de maatschappij te verbreden, en 
dit bij heel diverse doelgroepen (brede publiek, 
jongeren, schoolgaande jeugd, leerkrachten, 
kansengroepen, andere onderzoekers, …). Tegelijk 
staat Wecom onderzoekers bij in hun taak om aan 
outreach en maatschappelijke valorisatie te doen. 

Eén van de kanalen is de wetenschapsblog 
Wtnschp.be. Op deze blog kunnen EhB-
onderzoekers populair-wetenschappelijke 
artikelen publiceren.

106 projecten met kennisverspreiding binnen 
het werkveld (publicaties & studiedagen) 

139 projecten met interactie 
met het werkveld 

5 projecten leiden tot toepassingen in 
het werkveld (octrooien, producten, …)

22 wetenschappelijke 
publicaties

123 betrokken
 studentenprojecten
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De wereld is ons dorp 
We stimuleren internationale mobiliteit uiteraard 
omdat het tof is, maar ook omdat het een doeltreffend 
instrument is voor studenten om internationale en 
interculturele competenties te verwerven. Een stage 
in Gambia, een semester op studiemobiliteit in 
Kopenhagen of meewerken aan een theaterproject in 
Cuba is toch zo verrijkend. Een overzicht van onze 
internationale activiteit:

• 290 EhB-studenten waren in het buitenland 
• 18% van onze diploma’s waren ‘mobiel’ (minstens  
 10 studiepunten in het buitenland)

 » Koploper is het departement Management,   
 Media & Maatschappij

• 65 studenten uit het buitenland kwamen naar EhB
• 63 docenten hadden een lesopdracht of training in  
 het buitenland
• We hebben ruim 20 internationale lidmaat-  
 schappen 
• We zetten in op een intensieve Zuidwerking 
• We nemen deel aan drie nieuwe Europese   
 onderwijsprojecten:

 » Intercultural Early Childhood Education and   
 Care: voor een betere sociale inclusie van   
 maatschappelijk kwetsbare kinderen, specifiek  
 kleuters met een lagere socio-economische   
 status en divers-etnische achtergrond (o.a.   
 Roma), in partnerschap met Hongarije en   
 Italië.
 » BRIDGING (Construindo Pontes Educativas na   

 Cidade),  een project dat kinderen burger-  
 schapsvaardigheden wil bijbrengen d.m.v.   
 artistieke onderzoekprojecten, in partner-  
 schap met Portugal, Finland en Polen.
 » ProAdas (Promotion of Active Digital Ageing   

 Skills), dat zich richt op het bijdragen tot de   
 ontwikkeling van digitale geletterdheid bij   
 ouderen (50+). In samenwerking met Cyprus,   
 Griekenland, Frankrijk, Kroatië en Italië.

Europa Totaal # studenten

België (Franstalig) 5
Bulgarije 1
Denemarken 4
Duitsland 23
Finland 6
Frankrijk 11
Griekenland 2
Monaco 1

Europa Totaal # studenten

Ierland 6
Italië 3
Kroatië 1
Letland 1
Litouwen 12
Nederland 58
Noorwegen 4
Oostenrijk 2

Europa Totaal # studenten

Polen 7
Portugal 12
Slovenië 1
Slovakije 1
Spanje 40
Tsjechië 8
Verenigd Koninkrijk 28
Zweden 6

Noord-Amerika Totaal # studenten

Canada 1
VS 5

Oceanië Totaal # studenten

Australië 5
Malediven 1

Centraal-Amerika Totaal # studenten

Costa Rica 1
Trinidad & Tobago 1
Honduras 1

Zuid-Amerika Totaal # studenten

Ecuador 4
Colombia 1
Suriname 2

Afrika Totaal # studenten

Gambia 1
Marokko 3
Tanzania 1

(Eur)Azië Totaal # studenten

Bali 1
Cambodia 3
China 3
Dubai 1
Filipijnen 1
Indonesië 1
Maleisië 1
Myanmar 1
Nepal 3
Qatar 1
Sri Lanka 1
Thailand 2
Turkije 5

290 EhB-studenten 
kleuren buiten 
de grenzen



ONZE INTERNATIONALE NETWERKEN
We stimuleren onze opleidingen tot internationaal netwerken. Zo wordt er een goede basis gevormd 
voor een duurzame samenwerking op het vlak van internationalisering. En dat levert resultaat op, 
want EhB is lid van de volgende netwerken:
• Compostela Group of Universities, CGU 
• European Association for International Education, EAIE
• European Language Council, ELC 
• Association Européenne des Conservatoires, AEC 
• Association for Tourism and Leisure Education and Research, ATLAS
• Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation In Europe, COHEHRE 
• Dietitians Improving the Education and Training Standards for Dietitians across Europe, DIETS 
• Eurohealthnet
• European Council of Landscape Architecture Schools, ECLAS 
• European Institute for Commercial Communications Education, EDCOM 
• European Journalism Training Association, EJTA 
• European Public Relations Education and Research Association, EUPRERA 
• Florence Network
• Global Business Education Network, BUSINET
• International Association of Film and Television Schools, CILECT
• International Association of Schools of Social Work, IASSW/AIETS
• International Center of Excellence for Innovative Learning, ICEFIL
• International Federation of Landscape Architects, IFLA
• Scenographers, Theater Architects and Technicians, OISTAT 
• Space European Network For Business Studies and Languages, SPACE 

INTERNATIONAL DAYS
In december 2018 organiseerden we hogeschoolbreed de International Days, onder het thema ‘Urban 
Challenges’ in aanwezigheid van Herman Van Rompuy, Europees president emeritus. Over drie dagen 
gespreid zakten 73 gastdocenten uit 19 verschillende landen naar Brussel af voor gastcolleges en 
masterclasses. Deze eerste editie werd zowel intern als extern als een succes ervaren. De opkomst van 
het aantal gastdocenten in al de departementen was onverwacht groot en het uitgewerkte programma 
viel in de smaak bij alle deelnemers.

OPERA LEEDBERG
Om de International Days luister bij te zetten, werd in samenwerking met het KCB de opera Leedberg 
van Philippe Lamouris opgevoerd. Deze opera vertrekt vanuit een community-aanpak, zo waren naast 
studenten en personeelsleden van EhB, meerdere koren en scholen uit de Brusselse rand betrokken. 
De twee opvoeringen kenden een bijzonder groot succes.
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Stuvo: alle studenten-
zaken, behalve leerstof

VOEDING
 » Gezonde producten met een accent op duurzaamheid
 » Good food label
 » Betaalbaar
 » De beleving van studenten staat centraal
 » Studentenrestaurant is veel meer dan een refter

HUISVESTING
 » 19% van onze studenten zit op kot 
 » Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting
 » Gevarieerde studentenwoningen
 » Samenwerking met VUB en met Brik
 » Duurzame aanpak
 » Verbinding met de publieke ruimte

SOCIALE DIENSTVERLENING
 » Snellere en efficiëntere werking van de dienst studietoelagen
 » Beperken van de administratieve rompslomp
 » Op maat van de student
 » Anders durven denken

MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE 
DIENSTVERLENING
 » CAW is onze krachtige partner
 » Inzetten op meer professionaliteit
 » Verbeteren van interne communicatie
 » Ombuds grensoverschrijdend gedrag
 » Vernieuwde visie op studiebegeleiding en studentenwelzijn
 » Inclusieve begeleiding

VERVOER
 » Promoten van duurzame mobiliteit

STUDENTENWERKING
 » Stuvo on tour
 » Uitgebreide cultuurprogrammatie
 » RITCS café blijft studenten hot spot
 » Sterk sportjaar

In plaats van
met cijfers
te strooien
kun je het ook eens
met confetti
proberen
- Loesje*

© Kamilia Saint

© Kamilia Saint

*Deze quote is het resultaat van een Loesje-workshop 
 georganiseerd door de dienst Kwaliteitszorg van EhB.



EhB kleurt je dag 
Artikel

“VLOGLIFE!”
In 2018 pakte EhB uit met de reeks ‘EhB vlogt’. Soumaya 
en Eva, Bauke en Ine, Casper en Niels en Karlien en 
Pierre gingen elke maand als duo op stap en maakten 
een videoverslag van een event.

Daarbij werd weinig geregisseerd: de studenten waren 
vrij in hun aanpak, hetgeen leidde tot zeer diverse 
filmpjes qua beeldtaal, montage en muziek. We waren 
op die manier getuige van een studiereis naar Bologna, 
van het bezoek van de koning aan onze lerarenopleiding 
Lager Onderwijs en bezochten virtueel een Career 
beurs, een infodag en een onderzoeksevent. We zaten 
ook plots in het publiek van het toonmoment van een 
dramastudent van het RITCS en voelden aan den lijve 
wat een kunststage van kleuterleerkrachten-in-spe 
inhield. Last but nog least: ook de eerste steenlegging 
van de nieuwe campus Kanal werd gevolgd, een leuke 
reportage met een uitgebreid werfbezoek.

In 2019 zijn Fabian, Ivo, Pierre en John en Jonathan voor 
ons op pad. We konden al genieten van vlogs over de 
Brusselse klimaatmarsen (inclusief een ontmoeting met 
Anuna), een muziekwedstrijd, de weKONEKT.week, de 
openlesdag van het Conservatorium en een bijzondere 
middag met Brusselse kinderen die zelf een incubator 
ineenstaken.

Alle vlogs staan online op ons kanaal 
youtube.com/ehbrussel

John & Jonathan

Fabian

Bauke & Ine

Niels & Casper

Ivo

Soumaya & Eva

Pierre & Karlien



Een enthousiast team

857 EhB’ers zetten zich in om onze studenten een waardevolle studietijd te bezorgen.

508 van hen staan in voor het onderwijs zelf, de rest valt onder de noemer van administratief personeel. 

75 collega’s komen uit het buitenland.

Met de inkanteling van de graduaatsopleidingen komen er ruim 100 collega’s bij in de loop van 2019. We heten 
hen alvast hartelijk welkom!

De dienst HRM zet zwaar in op bijscholing, o.a. met oog op coachend leiderschap, het 
bevorderingsbeleid, welzijn op het werk, feedbackcultuur, omgangsvormen en 
grensoverschrijdend gedrag, enz.

122.612 wordt gespendeerd aan opleidingen en vormingen.

De winst van het boekjaar 2018 bedroeg 5,33% 
van de totale opbrengsten. In vergelijking met 
2017 is de winst gedaald omdat de opbrengsten 
minder snel gestegen zijn dan de kosten 
(+€2,2mio - €2,796mio). Een vertraagd 
investeringspad t.o.v. de begroting droeg daar 
eveneens aan bij. Aan opbrengstenzijde gaf de 
stijging van studentenaantallen aanleiding tot 
een verhoogde werkingsbetoelaging.

De winst van het boekjaar 2018 is dus gedaald 
ten opzichte van 2017 omdat de kosten sneller 
gestegen zijn dan de inkomsten. De ratio’s 
daarentegen blijven zeer goed

Een financieel solide hogeschool

44%                       56% 

    2017  2018

Balanstotaal        98.021.220 €    100.278.852 €

Netto cashflow        1.039.981 €         701.483 €

Investeringen        5.279.072 €       5.387.681 €

Quickratio             8,96                  8,61

Solvabiliteit           85,34%              85,90%

Winst boekjaar         3.139.617 €        2.593.987 €



Missie Waarden & Meerwaarden
De Erasmushogeschool Brussel staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met 
sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening.

Onze studenten en medewerkers zijn sterk ingebed in het werkveld. De Erasmushogeschool Brussel is een 
open hogeschool waar studenten zich thuis voelen en die breed verankerd is in de internationale en 
interculturele hoofdstad. We benutten het grootstedelijke Brussel als poort tot de wereld.

Als de pluralistische hogeronderwijsinstelling van onze hoofdstad draagt de Erasmushogeschool Brussel bij tot 
een open en verdraagzame samenleving. We stimuleren onze studenten en medewerkers, in al hun 
verscheidenheid, tot humanistisch, geëngageerd en kritisch wereldburgerschap. Vanuit hun professionele 
expertise gaan ze respectvol om met mens en maatschappij.

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid 
en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf 
verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de 
maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het  woord.

Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons 
gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we 
verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om 
diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een 
wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking

Visie
De Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten en medewerkers uit een toonaangevende rol op te 
nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten.

Onze medewerkers zijn gepassioneerde, nieuwsgierige en empathisch ingestelde experten. De werkvloer 
weerspiegelt de diversiteit van de maatschappij.

Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden gestimuleerd 
door een persoonlijke benadering en begeleiding.

De Erasmushogeschool Brussel is een wendbare organisatie waar in een sfeer van autonomie, transparantie, 
integriteit, vertrouwen en engagement wordt samengewerkt.



ALLIANTIEFONDS EhB - HOGENT
SPONSORT TIENTALLEN PROJECTEN

De Raad van Toezicht van EhB telt 23 leden, onder wie afgevaardigden van het personeel, studentenvertegenwoordigers en 

verder vertegenwoordigers uit het GO!, VUB, VGC,  en uit het sociale, economische en culturele milieu.

Voorzitter

Bart De Schutter

Algemeen directeur

Ann Brusseel 

GO!, VUB, VGC

Jacky Goris (GO!) | Patrick Vankerckhove (GO!) | 

Urbain Lavigne (GO!) | Steven Vervoort (VGC) | 

Caroline Pauwels (VUB)

Vertegenwoordigers sociale, economische en 
culturele milieus

Helga Coppen | Liesbet Dhaene | Raymond Engelen | 

Barbara De Groot | Tom De Meyer | Bart De Schutter | 

Paul Van Cauwenberge | Hilde Teuchies 

Personeelsvertegenwoordigers

Veronique Carlier | Steven Siroyt | Merjem Ouelhadj | 

Christophe Benoit | Bert Wastijn | Katy Vancoillie | 

Lulu Aertgeerts | Klaas Swinnen Tindemans

Studentenvertegenwoordigers

Pim Tournaye | Soumaya Khalifa

Technisch Lid

Ann Langenakens (Administratief directeur)

Ann Meeus (Secretaris)

Arnout Wouters (Administratief directeur)

Wim Leybaert (Regeringscommissaris)

Ignace Van Dingenen (Administratief directeur)

Het College van Bestuur
Bart De Schutter, Voorzitter

Ann Brusseel, Algemeen directeur

Raymond Engelen

Helga Coppens 

Hilde Teuchies

Steven Vervoort

    

Technisch Lid
Arnout  Wouters 

Johan Dhondt 

Ignace Van Dingenen

Ann Langenakens 

Ann Meeus 

Raad van Toezicht
Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op 
het hoger onderwijs afkomen, stapten de Erasmushogeschool 
Brussel en de Hogeschool Gent in 2017 in een strategische 
alliantie. Dit houdt in dat EhB en HoGent elkaar beschouwen 
als voorkeurspartner en zich engageren om te werken aan 
een maximale samenwerking binnen enerzijds onderwijs, 
onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten, en 
anderzijds de ondersteunende werking. 

Een belangrijk onderdeel is het Alliantiefonds: deze geeft 
een financieel ruggensteuntje aan collega’s van beide 
instellingen die wensen samen te werken. Per gezamenlijk 
project kan men aanspraak maken op 5000 euro per jaar. In 
2017-2018 werden er alvast tientallen aanvragen ingediend. 
Hieronder de indrukwekkende lijst van de goedgekeurde 
projecten.

• Introductie van blended learning bij sportvakken van de  
 opleiding Secundair Onderwijs
• Ontwikkeling van een educatieve module van het GLIMS  
 programma
• Ontwikkeling van low-cost, do-it-yourself PCR-toestellen
• Organisatie van een tweedaagse workshop ‘Statistiek en  
 Methodevalidatie in het Laboratorium’
• Professionaliseringstraject taalontwikkelend lesgeven
• Project zorgdomein moeder-kind
• Simulatie-onderwijs Verpleegkunde
• Studiereis naar Dornbirn (Internationale beurs)
• Talenproject: Sterker in Frans & Nederlands
• Toekomstbeeld van studenten op het hoger onderwijs
• Uitwisseling best practices studentenwerking 
• Vakdidactische specialisatie (VDS)-project tussen de  
 lerarenopleidingen SO
• Organisatie van studiebezoeken, studiedag en worldcafé  
 Landschaps- & Tuinarchitectuur
• EHACKB
• Geïntegreerd gebruik van een showcase e-portfolio
• Marktonderzoek Master Scenografie
• Ontmoetingsplatform tussen filmstudenten en filmmakers
• Professionaliserings- en ontmoetingsdag:    
 studentenvoorzieningen in dialoog en future-proof

• Symposium ‘Onderwijs, meer- en anderstaligheid in de  
 grootstad’
• Meet & Greet: KASKcinema & Cinema RITCS
• Student+… anders én getalenteerd
• Ontwikkeling van een educatieve module van het   
 laboratoriuminformatiesysteem DaVinci
• Gemeenschappelijke navorming: misvattingen over  
 voeding
• Hack the lab: bioart and biohacking for art and science  
 students
• In gesprek met suïcidale cliënten: simulatietraining voor  
 zorgprofessionals
• Onderwijsinnovatie in beeld

SAMENWERKINGS-
VERBANDEN
EhB onderhoudt heel wat samenwerkingsverbanden op alle 
niveaus, waaronder:

• Strategische Alliantie EhB-HoGent
• VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad
• VLUHR - Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad
• UAB - Universitaire Associatie Brussel
• UPHO - Unie van de Publiekrechtelijke Hogescholen 
• Brik – student in Brussel
• Studentensport Vlaanderen

Onze partners voor het inrichten van de nieuwe 
graduaatsopleidingen zijn:

• CVO Coovi (Anderlecht)
• CVO Volt (Leuven-Landen-Tienen)
• Busleyden Atheneum (Mechelen-Jette)
• De Oranjerie (Diest, Leuven)



Ons divers kleurenpallet
CAMPUSSEN 

Algemene Directie
Campus Kaai, Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht
T 02 523 37 37
info@ehb.be
www.ehb.be

Design & Technologie
Campus Kaai, Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht
T 02 520 18 10
dt@ehb.be
•  ba Multimedia & Communicatietechnologie  
 (Multec)
• ba Toegepaste Informatica (Dig-X)
• graduaat Informatica: Netwerkbeheer
• graduaat Internet of Things
• graduaat Programmeren
+ postgraduaten en bij- en nascholingen

Gezondheidszorg & 
Landschapsarchitectuur
Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
T 02 472 52 00
gl@ehb.be
• ba Biomedische Laboratoriumtechnologie
• ba Verpleegkunde
• ba Voedings- & Dieetkunde
• ba Vroedkunde
• ba Landschaps- & Tuinarchitectuur
• graduaat Verpleegkunde
+ postgraduaten en bij- en nascholingen

Management, Media & Maatschappij
Campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 
1000 Brussel
T 02 213 61 10
mmm@ehb.be
• ba Communicatiemanagement

• ba Hotelmanagement
• ba Idea & Innovation Management 
• ba Journalistiek
• ba Office Management
• ba Sociaal Werk
• ba Toerisme- & Recreatiemanagement
• graduaat Accounting Administration
• graduaat Logies-, Restaurant- &    
 Cateringmanagement
• graduaat Winkelmanagement
• graduaat Marketingmanagement
+ postgraduaten en bij- en nascholingen

Onderwijs & Pedagogie
Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
Vanaf januari 2020: Campus Kanal, Schootstraat, 
1000 Brussel
T 02 472 52 00
edu@ehb.be
• educatieve ba Kleuteronderwijs
• educatieve ba Lager Onderwijs
• educatieve ba Secundair Onderwijs
• Verkorte Educatieve ba Secundair Onderwijs
• ba Pedagogie van het jonge kind
• Educatieve Graduaatsopleiding
+ postgraduaten en bij- en nascholingen

Koninklijk Conservatorium Brussel
Regentschapsstraat 30 en Kleine Zavel 5, 1000 
Brussel
T 02 513 45 87
kcb@ehb.be
• ba Musical
• ba-ma of Arts in de Muziek
• Verkorte Educatieve ba in Musical
• Educatieve ma in de Muziek en Podiumkunsten
+ postgraduaat

Campus De Oranjerie - Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest
• Educatieve Graduaatsopleiding
• Verkorte Educative ba Secundair Onderwijs
• graduaat Accounting Administration

Campus Busleyden - Leuven
Interleuvenlaan 5 bus 4
3001 Heverlee
• graduaat Verpleegkunde

Campus VOLT - Leuven
Interleuvenlaan 3-5
3001 Heverlee
• graduaat Accounting Administration
• graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning
• graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek & Archief

Campus Botaniek - Mechelen
partner Busleyden Atheneum
Augustijnenstraat 92, 
2800 Mechelen
• graduaat Verpleegkunde

RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema 
& Sound
T 02 507 14 11
ritcs@ehb.be

Campus Dansaert, A. Dansaertstraat 70,  1000 Brussel
• ba Audiovisuele Kunsten
• ba-ma of Arts in de Audiovisuele Kunsten

 » Animatie
 » Cinematografie
 » Montage
 » Productie
 » Radio
 » Regie
 » Schrijven
 » Sound Design

Campus Bottelarij, Delaunoystraat 58, 1080 Brussel
T 02 411 42 87
• ba Audiovisuele Kunsten

 » Podiumtechnieken
• ba-ma of Arts in het Drama

 » Drama Regie
 » Drama Spel

• Educatieve ma in de Muziek en Podiumkunsten

Graduaatsopleidingen buiten Brussel
graduaat@ehb.be

Campus De Oranjerie - Leuven
Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012 Leuven
• Educatieve Graduaatsopleiding
• Verkorte Educative ba Secundair
 Onderwijs



www.ehb.be

/erasmushogeschool

@erasmushogeschool

@ehbrussel

/ehbrussel
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