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Wat kan de Bachelor Sociaal werk voor volwassenen (BSV) betekenen 
voor mij? 
 
Ben je tewerkgesteld in de sociaal-culturele sector, in het welzijns- of 
vormingswerk en wil je graag doorgroeien? Heb je nog geen ervaring in deze 
sectoren en wil je herscholen? Heb je nog geen mogelijkheid gehad om een 
passende opleiding te volgen? Met de deeltijdse opleiding Bachelor Sociaal werk 
voor volwassenen (BSV) kun je werk, een gezin én studeren combineren.  
De opleiding duurt 3, 4 of 5 jaar. Je volgt één of twee vaste dagen per week les 
(dinsdag en/of donderdag). Na je opleiding behaal je het diploma van Bachelor in 
het Sociaal Werk (je bent sociaal werker). Met dat diploma kan je in tientallen 
sectoren terecht. Vooral in Brussel en omgeving is er veel vraag naar sociaal 
werkers. 
 

Waarom is de Bachelor Sociaal werk voor volwassenen gecreëerd?  
 
Al sinds 2000 kan je de Bachelor Sociaal werk voor volwassenen volgen (vroeger 
gekend als BZL, Bijzondere Leerroute). Vooral in de sociaal-culturele sector in 
Brussel en omgeving is het opmerkelijk dat veel mensen in de praktijk wel het 
werk van een sociaal werker doen, maar niet het diploma hebben. Ook zijn er 
heel weinig sociaal werkers met een diverse culturele achtergrond, terwijl de 
meerderheid van de hulpvragers in het Brusselse een migratie-achtergrond 
hebben. Het Stedenfonds en het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk 
maakten daarom middelen vrij voor de oprichting van de Bijzondere leerroute 
Sociaal Werk, de voorloper van de BSV. Vandaag organiseren en financieren 
Odisee en de Eramushogeschool Brussel samen deze opleiding voor 
volwassenen. 
 

Voor wie is de BSV geschikt?  
 
De opleiding richt zich tot volwassenen: 
- die werk, gezin en studie willen combineren; 
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- met een sterke interesse in de sociale sector of mensen die al werkzaam zijn 
binnen deze sector. 
 

Is de combinatie werk, gezin en studie wel haalbaar? 
 
Werk, gezin en studeren combineren, is niet vanzelfsprekend. In de Bachelor 
Sociaal werk voor volwassenen houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. 
Je kan een programma op maat afspreken met de trajectbegeleiders.  
De studie- en werkopdrachten worden ook zoveel mogelijk in verband gebracht 
met je werksituatie.  
De combinatie van theorie en praktijk wordt door veel van de huidige studenten 
gezien als een meerwaarde. 
 
 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
 
Je kan instappen in de opleiding als je aan 2 voorwaarden voldoet: 
1. minstens 6 maanden werkervaring, ofwel 600 werkuren als vrijwilliger, bij 

voorkeur in de sociale sector. 
2. Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken 

over: 
a) Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs; 
b) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het korte type met 
volledig leerplan; 
c) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van sociale promotie met 
uitzondering van het 
getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; 
d) Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger 
Beroepsonderwijs; 
e) Een Belgisch bachelor diploma 
f) Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, 
Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als 
gelijkwaardig met de diploma’s uit de hierboven vermelde categorieën 
wordt erkend. 

 

Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Kan ik de BSV toch volgen?  
 
Dan kan je misschien toch inschrijven na een toelatingsassessment. Aan de 
volgende voorwaarden moet je in ieder geval voldoen om deel te nemen aan het 
assessment: 
1. je bereikt minstens de leeftijd van 21 jaar tijdens het academiejaar waarvoor 
je inschrijft; 
2. je bent lid van de Europese Unie of bevindt je in een bijzondere situatie 
(vluchteling, kandidaat-vluchteling, ontheemde...). 
Om zo goed mogelijk in te schatten wat je al kan en wat je al weet, wordt via 
proeven gepeild naar je taalvaardigheid, leervermogen, inzet, 
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doorzettingsvermogen en studeervaardigheid. Uit deze resultaten zal blijken of je 
voldoende bagage hebt om te kunnen starten in het hoger onderwijs.  
 

Ik heb een niet-Vlaams diploma secundair onderwijs. Kan ik de BSV 
toch volgen?  
 
Je moet een aantal documenten en attesten kunnen voorleggen vooraleer je mag 
inschrijven voor een opleiding aan een Vlaamse hoger onderwijsinstelling. Zo 
kunnen we nagaan of je aan de juiste voorwaarden (diploma- en 
taalvoorwaarden) voldoet.  
Ook als je Belg en/of Nederlandstalig bent, maar geen diploma behaald hebt in 
een instelling van de Vlaamse Gemeenschap, kun je niet zomaar inschrijven, 
maar moet je eerst een aanvraag indienen om te mogen inschrijven met een 
niet-Vlaams diploma. 
 

Waar gaan de lessen door?  
 
Twee Brusselse onderwijsinstellingen organiseren samen de Bachelor Sociaal 
werk voor volwassenen, namelijk Erasmushogeschool Brussel – campus 
Bloemenhof/Kanal en Odisee – campus Brussel. Beide scholen bevinden zich in 
het hartje van Brussel op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.  
 

Twee scholen. Wat betekent dat concreet?  
 
Dat houdt in dat je les krijgt van docenten van beide onderwijsinstellingen, in de 
lokalen van één van beide scholen en volgens het uurrooster, de gebruiken en 
reglementen van die school.  
Het studieprogramma is gebaseerd op beide onderwijsprogramma’s en je 
diploma wordt uitgeschreven door de twee instellingen samen.  
De eerste helft (90 studiepunten) van de Bachelor Sociaal werk voor 
volwassenen volg je les op Campus Brussel van Odisee. De tweede helft (90 
studiepunten) volg je les op Campus Bloemenhof en/of Campus Kanal van de 
Erasmushogeschool Brussel. 
 
Odisee 
Campus Brussel (nabij Centraal Station) 
Warmoesberg 26 
1000 Brussel 
 
Erasmushogeschool Brussel 
Departement Mens en Maatschappij (nabij Beurs) 
Campus Bloemenhof 
Zespenningenstraat 70 
1000 Brussel 
 
Campus Kanal 
Slotstraat 28 
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1000 Brussel 
 

Hoe lang duurt de opleiding? 
 
Wil je de combinatie van je studie met werk en gezin maximaal haalbaar 
houden? Dan kies je voor het modeltraject van 5 jaar. Je hebt dan 4 jaar les op 
dinsdag of donderdag. Het vijfde jaar bestaat uit methodiekvakken op dinsdag of 
donderdag, stages en eindwerk. 
 
Je kan de opleiding ook in 4 jaar afronden. In jaar 1 heb je dan les op dinsdag en 
donderdag, nadien nog 1 dag per week, met methodiekvakken, stages en 
eindwerk in je vierde jaar. 
 
Wil je de opleiding in 3 jaar afwerken, dan moet je je vrij kunnen maken op 
dinsdag én donderdag gedurende de eerste twee jaar. In het derde jaar heb je 
stages en volg je methodiekvakken. Je schrijft en verdedigt in dat jaar ook je 
eindwerk. Hou er rekening mee dat deze optie impliceert dat je evenveel tijd aan 
je studie moet kunnen besteden als een student die niet werkt en geen gezin 
heeft. 
 
Wanneer de studies beter of minder goed meevallen dan initieel gedacht, kan je 
in overleg met de trajectbegeleider je programma aanpassen.  
 
 

Kan ik de BSV-opleiding volgen via afstandsonderwijs? 
 
Nee, er worden lessen op de campussen gegeven tussen 9 uur en 18 uur. Het is 
geen afstandsonderwijs, behalve wanneer de coronamaatregelen ons hiertoe 
dwingen. 
 

Kan ik de BSV-opleiding volgen via avondonderwijs? 
 
Nee, het is een dagopleiding waarbij de lessen op de campussen worden 
gegeven. 
 

Op welke dagen en uren heb ik les? 
 
De lessen van de jaren 1, 3 en 5 uit het modeltraject gaan in het academiejaar 
2021-2022 door op donderdag. De lessen van de jaren 2 en 4 worden dan 
gegeven op dinsdag. Het volgende academiejaar wisselen de vaste lesdagen voor 
de pare en onpare jaren. Dat impliceert dat studenten die er voor opteren om 4 
dagen per week te werken, gedurende het traject van 5 jaar, steeds dezelfde 
weekdag als vaste lesdag hebben. Stage houdt uiteraard in dat studenten 
verschillende dagen per week moeten beschikbaar zijn voor hun opleiding. Je 
moet immers minstens halftijds stage kunnen lopen. 
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De lessen gaan door op school van 9u tot 18u. Je krijgt een eerste 
opleidingsonderdeel van 9 uur tot 13 uur en na de middagpauze volgt een 
tweede opleidingsonderdeel van 14 uur tot 18 uur. 
 

Moet ik aanwezig zijn in de lessen? 
 
Aanwezigheid in de lessen wordt sterk aangeraden omdat de theorie immers 
gekoppeld wordt aan de levenservaring en de professionele ervaring van de 
studenten.  
Voor opleidingsonderdelen met groepsopdrachten en voor methodiekvakken is 
aanwezigheid vereist. Op je stage moet je uiteraard ook aanwezig zijn. 
 
De BSV is dus geen afstandsonderwijs (tenzij wanneer de coronamaatregelen 
daartoe verplichten). 
 

Wat houdt het modulesysteem in?  
 
Om de combinatie studie-gezin-werk haalbaar te maken, opteren we in onze 
bachelor voor een modulesysteem.  
Concreet houdt dit in dat we de lessen geven in clustervorm. Gedurende X aantal 
weken wordt éénzelfde opleidingsonderdeel gedoceerd. (Per lesdag worden er 2 
opleidingsonderdelen gedoceerd: één in de voormiddag en één in de namiddag) 
Enkele weken na de laatste les volgt de evaluatie voor het desbetreffende 
opleidingsonderdeel. Dit zorgt ervoor dat evaluaties/examens over het 
academiejaar verspreid zijn. 
 
 

Kan ik enkel aan het begin van het academiejaar inschrijven? 
 
Nee, je kan in de loop van het academiejaar ook nog inschrijven, maar enkel 
voor opleidingsonderdelen die nog niet gestart zijn of waarvan nog maar een 
heel beperkt aantal lessen is gegeven. Je dient hiervoor contact op te nemen met 
de trajectbegeleider van de BSV (veerle.van.gijsegem@ehb.be) 
 

Welke opleidingsonderdelen krijg ik in de Bachelor Sociaal Werk voor 
volwassenen?  
 
Hieronder vind je het curriculum voor een modeltraject van 5 jaar. (SP staat voor 
studiepunten) 
 

mailto:veerle.van.gijsegem@ehb.be
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In 2021-2022 gaan de lessen van 1, 3 en 5 BSV door op donderdag en de lessen 
van 2 en 4 BSV op dinsdag. 
In 2022-2023 zullen de lessen van 2 en 4 BSV doorgaan op donderdag en de 
lessen van 1, 3 en 5 BSV op dinsdag. 
De vaste lesdag blijft dus bewaard indien je 4/5 werkt en 1 dag les volgt. 
Je kan ook steeds opleidingsonderdelen uit pare en onpare jaren combineren, 
maar dan krijg je op dinsdag én donderdag les. 
Je moet steeds minstens halftijds stage kunnen lopen (beroepspraktijk I en II). 
 
Een bondige beschrijving van de inhoud van de opleidingsonderdelen vind je in 
de ECTS-fiches. Deze fiches kun je raadplegen op www.odisee.be voor de 
opleidingsonderdelen van de eerste drie jaren, en op www.ehb.be voor de 
opleidingsonderdelen van de laatste twee jaren. 
 

Hoeveel tijd moet ik besteden aan mijn opleiding? 
 
De studiepunten geven het belang van een opleidingsonderdeel weer in het 
programma. Eén studiepunt staat voor ongeveer 25 à 30 uur inspanning van 
jouw kant (les volgen, opdrachten maken, de actualiteit volgen, studeren en 
examen afleggen).  
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Tijdens de contacturen volg je les of werk je aan opdrachten in aanwezigheid van 
een docent. De contacturen vormen samen acht uur per week indien je 1 dag les 
volgt.  
 
Vergeet niet dat je naast deze lessen ook wekelijks tijd moet vrijmaken voor je 
studie: leerstof verwerken, opdrachten maken, papers schrijven, examens 
voorbereiden,… 
Gemiddeld moet je rekenen op zo’n 8 tot 12 uur per week extra. 
 

Welke vakanties heb ik? 
 
De Bachelor Sociaal werk voor volwassenen volgt in grote lijnen de 
schoolvakanties. De tweede zittijd start wel al half augustus. 
 

Hoe en wanneer worden de evaluaties/examens georganiseerd? 
 
Omwille van het modulesysteem, zijn de evaluaties/examens gespreid over het 
academiejaar. Enkele weken na het afronden van een 
module/opleidingsonderdeel word je geëvalueerd. Het kan gaan om een 
schriftelijk examen, een mondeling examen, een paper, een werkstuk,…  
Elke docent geeft de eerste les meer informatie over de evaluatie(s) van 
zijn/haar opleidingsonderdeel. 
Een aantal examens gaat door op zaterdag. 
Voor de meeste opleidingsonderdelen is een tweede examenkans voorzien vanaf 
midden augustus. 
Dat is niet het geval voor de stages. Je moet ook geslaagd zijn voor je eerste 
stage om je tweede stage te mogen beginnen. 
 

Zijn inhaalexamens mogelijk? 
 
Uitzonderlijk kan een inhaalexamen worden aangevraagd in geval van bewezen 
overmacht.  
Studentes die zwanger zijn, kunnen op basis van het statuut redelijke 
voorzieningen in aanmerking komen voor een inhaalexamen. 
 

Wanneer ben ik geslaagd? 
 
Voor elk opleidingsonderdeel (vak of stage) waarvoor je 10/20 behaalt, krijg je 
een creditbewijs. Je bent geslaagd als je voor alle opleidingsonderdelen van je 
opleiding een creditbewijs hebt behaald.  
Slaag je niet voor een bepaald opleidingsonderdeel, kan je het jaar nadien kiezen 
voor een geïndividualiseerd traject met opleidingsonderdelen uit 2 jaren. Je 
wordt hierin begeleid door de studietrajectbegeleider.  
Onder bepaalde voorwaarden kunnen enkele opleidingsonderdelen met een 8 of 
9/20 getolereerd worden. Opgelet: de tolerantieregels verschillen per 
hogeschool. 
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Voor stages is geen tolerantie mogelijk omdat de beroepspraktijk zo cruciaal is in 
deze opleiding. 
 

Kan ik vrijstellingen krijgen? 
 

Als je een vrijstelling krijgt voor bepaalde opleidingsonderdelen, betekent dit dat 
je die onderdelen niet meer moet volgen. Er zijn twee mogelijkheden om een 
vrijstelling te krijgen: op basis van vroegere opleidingen of op basis van 
relevante beroepservaring. 
1. Vrijstellingen op basis van vroegere opleidingen: Eerder Verworven 

Kwalificaties (EVK) 
Heb je al hogere studies gevolgd, dan kan je een vrijstelling krijgen voor 
opleidingsonderdelen waarvoor je vroeger al een credit behaalde. Dat examen 
mag niet langer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden én je moet 
minstens 10/20 behaald hebben. 
Als je welbepaalde diploma’s hebt behaald in het hoger onderwijs, kan je een 
verkort programma volgen (zie verkorte programma’s). Binnen dat verkorte 
programma kan je geen bijkomende vrijstellingen meer bekomen. 
Een vrijstelling moet je aanvragen bij de trajectbegeleiding aan de hand van de 
nodige bewijsstukken (behaalde punten, aantal studiepunten, inhoud van het 
betreffende opleidingsonderdeel). 
 
2. Vrijstellingen op basis van relevante beroepservaring: Eerder Verworven 

Competenties (EVC) 
Je kan ook vrijstellingen krijgen op basis van je beroepservaring. Het spreekt 
voor zich dat het moet gaan om relevante ervaring die te maken heeft met het 
beroep van sociaal werker. 
Om zo een vrijstelling te krijgen, moet je een dossier (portfolio) samenstellen 
met bewijsstukken waarmee je je specifieke ervaring aantoont van maximum vijf 
jaar geleden. Bijvoorbeeld: attesten en beoordelingen van werkgevers, 
voorbeelden van uitgewerkte activiteiten, attesten van gevolgde cursussen… Er 
kan gevraagd worden om nog meer materiaal te verzamelen of om tijdens een 
interview of test je ervaring te ‘bewijzen’. Een commissie beslist vervolgens op 
basis van je portfolio, het interview en de test in hoeverre je vrijstellingen kan 
krijgen. 
 

Ik heb al een diploma behaald in het hoger onderwijs. Kom ik in 
aanmerking voor een verkorte programma? 
 

Als je al een diploma behaalde in het hoger onderwijs, kan je in aanmerking 
komen voor een verkort studietraject. In deze verkorte programma’s worden 
geen bijkomende vrijstellingen verleend. 
Wij bieden 3 verkorte programma’s aan voor telkens limitatief opgesomde 
diploma’s 
 
1. Behaalde je een HBO5-diploma binnen het studiegebied Sociaal-Agogisch 

Werk kan je onderstaand programma volgen van 94 studiepunten.  
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Met HBO5/graduaat Sociaal-agogisch werk bedoelen we:  
agogische bijscholing orthopedagogie, assistent in de psychologie, 
bibliotheekwezen informatiekunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie, 
personeelswerk, seniorenconsulentenvorming, sociaal-cultureel werk, syndicaal 
werk en tolk voor doven. 

 
 
 
2. Behaalde je een bachelor diploma binnen het studiegebied Sociaal-Agogisch 

Werk kan je aanspraak maken op onderstaand programma van 61 
studiepunten. 

Het studiegebied SAW wordt omschreven als:  
sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge 
kind, gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid en sociale 
readaptatiewetenschappen. 
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3. Behaalde je een academisch of professioneel bachelordiploma of 

masterdiploma binnen de menswetenschappen, kan je onderstaand 
programma volgen van 90 studiepunten. 

Menswetenschappen betreft de studiegebieden  
onderwijs; psychologie en pedagogische wetenschappen; politieke en sociale 
wetenschappen (inclusief communicatiewetenschappen), rechten en 
criminologische wetenschappen; gezondheidszorg. 
 

 
 

Hoeveel dagen loop ik stage? 
 

Beroepspraktijk impliceert dat je verschillende dagen per week beschikbaar bent 
voor je opleiding BSV.  
 
1. Beroepspraktijk I: 40 dagen = 8 weken van 5 dagen of 10 weken van 4 

dagen of 13 weken van 3 dagen + nog 1 dag 
2. Beroepspraktijk II: 80 dagen = 16 weken van 5 dagen of 20 weken van 4 

dagen of 26 weken van 3 dagen + nog 2 dagen 
 

Hoe worden de stages georganiseerd?  
 

De opleidingsonderdelen beroepspraktijk I (= 40 dagen) en beroepspraktijk II (= 
80 dagen) staan voor het lopen van een stage in een maatschappelijk werk of 
sociaal-cultureel werk context, in principe in 5 BSV. 
 



12 
 

Eventueel kan je deeltijds stage lopen.  
Je kan er ook voor opteren om beide stages niet in hetzelfde academiejaar te 
lopen.  
Door deeltijdse stage en/of spreiding van je beroepspraktijk I en II over 
verschillende academiejaren kan je traject uiteraard verlengen. 
 
In de loop van de opleiding zal de stagecoördinator, Elfie Van Ransbeeck, jou 
vooraf voldoende informatie geven over doel, opzet en voorwaarden van de 
stage en stagemogelijkheden. 
In principe zoek je in samenspraak met de stagecoördinator naar een geschikte 
stageplaats. We hebben een lijst van stageplaatsen ter beschikking, maar je kan 
ook zelf een mogelijke stageplek aanbrengen. De stagecoördinator beslist of 
deze al dan niet beantwoordt aan de vooropgestelde criteria. 
 
Het is de bedoeling dat je de beide stageperiodes op dezelfde stageplek 
doorbrengt, zo krijg je verdieping.  
Je moet geslaagd zijn voor de eerste stage om met de tweede stage te mogen 
beginnen. 
Er is geen tweede zittijd mogelijk voor stages. 
 
Tijdens je stageperiode zijn er een aantal supervisie-momenten voorzien waarbij 
je in kleine groep en met je stagebegeleider stage-ervaringen uitwisselt en 
bespreekt.  
 
Belangrijk om weten tenslotte, is dat het onderwerp van je eindwerk aan je stage 
is gekoppeld. Hierin bewijs je een goede integratie van theorie en praktijk te 
kunnen maken. 
 

Ik werk in de sociale sector. Kan ik stage lopen op mijn werkplek? 
 

In sommige gevallen kan je stage lopen op je werkplek. Dit moet worden 
nagegaan door de stagecoördinator Elfie Van Ransbeeck. Het is immers 
belangrijk dat je tijdens je stage werkzaamheden uitoefent van een sociaal 
werker. Indien je een stage op je werkplek overweegt, dien je een functieprofiel 
te mailen naar Elfie Van Ransbeeck (elfie.van.ransbeeck@ehb.be) zodat zij kan 
nagaan of dit al dan niet mogelijk is. 

Het is al een tijdje geleden dat ik nog gestudeerd heb, kan ik 
ondersteuning krijgen als het even moeilijk gaat? 
 

We hanteren een ondersteunend onderwijsmodel. 
Je volgt les in een vrij kleine groep van ongeveer 30 studenten. Als student ben 
je dus zeker geen nummer, maar heb je persoonlijk contact met je docenten. Bij 
hen kan je altijd terecht met vragen over je opleidingsonderdelen. 
 
Terug naar school betekent ook dat je terug gaat (leren) studeren. Dat is niet 
altijd evident en daarom ben je steeds welkom om je persoonlijke 

mailto:elfie.van.ransbeeck@ehb.be
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studieproblemen of andere moeilijkheden met de opleiding te bespreken. Ook 
vóór je de opleiding start, kan je met hen al contact opnemen. 
 
Bij wie kan je terecht? 
1. Studietrajectbegeleiding 
Bij de trajectbegeleider kan je terecht voor al je vragen m.b.t. de inhoud van de 
opleiding, de samenstelling van je studietraject, aanvragen van vrijstellingen 
(EVC- & EVK-procedure), werking van de hogeschool,… 
Contactgegevens studietrajectbegeleiding BSV: veerle.van.gijsegem@ehb.be 
 
2. Studentenbegeleiding van STUVO 
Bij de studentenbegeleiding kan je zowel terecht voor ondersteuning bij 
persoonlijke moeilijkheden, als voor begeleiding m.b.t. studiemethode, faalangst, 
planning, uitstelgedrag… 
De studentenbegeleider leer je kennen in het begin van het academiejaar. Je kan 
een afspraak maken via mail. 
 
3. Zorgcoördinator van STUVO 
Studeren met een functiebeperking kan extra uitdagingen met zich meebrengen. 
Samen met jou bekijkt de zorgcoördinator waar je moeilijkheden ervaart, wat 
mogelijke redelijke aanpassingen kunnen zijn, en of je in aanmerking komt voor 
een bijzonder statuut functiebeperking. Studenten met een bijzonder statuut 
functiebeperking hebben recht op aanpassingen op maat in de vorm van 
onderwijs- en/of examenfaciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden 
in overleg met jou en de opleiding verleend. 
 
4. Ombudsdienst 
De ombuds waakt over je rechten en plichten zoals die beschreven staan in het 
Onderwijs- en Examenreglement van elke hogeschool, luistert naar je vragen, 
geeft je de nodige informatie en bemiddelt zo nodig bij problemen die zich 
voordoen. Bij klachten over het onderwijs- en examengebeuren kan je contact 
opnemen met de ombuds. 
 

Hoe kan ik inschrijven?  
 

Bij je inschrijving voor de Bachelor Sociaal werk voor volwassenen heb je twee 
keuzes. Ofwel volg je het modeltraject van 5, 4 of 3 jaar of een verkort 
programma op basis van een reeds behaald diploma. Ofwel volg je een 
individueel studieparcours, waarbij je grotendeels zelf kiest, uiteraard in overleg 
met de trajectbegeleiders, hoeveel opleidingsonderdelen je volgt en in welk jaar 
je dat doet. 
 
Voor de opleidingsonderdelen die je bij Odisee volgt, schrijf je in bij deze 
hogeschool. Voor de opleidingsonderdelen die je bij Erasmushogeschool Brussel 
volgt, schrijf je in bij ons. 
Het kan dus zijn dat je in 1 academiejaar aan beide hogescholen dient in te 
schrijven. 
 

mailto:veerle.van.gijsegem@ehb.be
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Zijn er infodagen specifiek voor de BSV? 
 

Nee, deze infodagen vallen samen met deze voor de niet-werkende studenten. 
In 2020-2021 gaan de infodagen door op: 

• zaterdag 24 april (10u tot 13u) 
• zaterdag 26 juni (10u tot 15u) 
• zaterdag 4 september (10u tot 15u) 
• zaterdag 11 september (10u tot 15u) 

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen gaan deze infodagen door op de 
campus en/of digitaal.  
De meest actuele info vind je op 
https://www.erasmushogeschool.be/nl/infomomenten 
 

Hoeveel kost deze opleiding?  
 

Het studiegeld (= inschrijvingsgeld) verschilt naargelang je beurs-, niet-beurs- of 
bijna-beursgerechtigd bent en is ook afhankelijk van het aantal studiepunten 
waarvoor je je inschrijft.  
Met ‘beurs’ wordt verwezen naar de ‘studietoelage’ van de Vlaamse overheid. Als 
je recht hebt op een studietoelage, betaal je het beurstarief.  
 
Dit zijn de bedragen van het inschrijvingsgeld voor 2021-2022 
 

 
 
Bij een inschrijving voor 30 studiepunten zal het studiegeld dus ongeveer 600 
euro bedragen, een inschrijving van 60 studiepunten kost ongeveer 960 euro.  
Een bijna-beursstudent betaalt voor 30 studiepunten ongeveer 380 euro en voor 
60 studiepunten ongeveer 505 euro.  
Het beurstarief (zie: studietoelage) bedraagt ongeveer 113 euro, ongeacht het 
aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft.  
De exacte bedragen vind je in bovenstaande tabel. 

https://www.erasmushogeschool.be/nl/infomomenten
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Wanneer je aan beide scholen opleidingsonderdelen volgt in hetzelfde 
academiejaar, kan in principe de helft van het administratieve (vaste) luik van 
het inschrijvingsgeld worden terugbetaald per school.  
 
Om te kunnen deelnemen aan de examens, moet je eerst je studiegeld betaald 
hebben. Als het moeilijk is om het studiegeld in één keer te betalen, kan je een 
spreiding van betaling aanvragen bij de centrale administratie via 
studiegeld@ehb.be 
 
Cursussen en handboeken kosten ongeveer €150 per jaar.  
 

Kom ik in aanmerking voor een studiebeurs? 
 

Het recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid is niet 
leeftijdsgebonden, maar er zijn wel bepaalde voorwaarden. Wil je weten aan 
welke voorwaarden je moet voldoen, om al dan niet in aanmerking te komen 
voor een studietoelage, hoeveel deze zal bedragen of hoe je een dossier voor 
een studietoelage moet opstarten? Je vindt een hoop informatie op 
www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be 
Let op! Als je niet kan afstuderen en voor minder dan 27 studiepunten bent 
ingeschreven of als je studeert met een credit- of examencontract, heb je per 
definitie geen recht op een studietoelage, maar misschien kom je wel in 
aanmerking voor een vermindering van je studiegeld. Neem contact op met de 
sociale dienst als je wil weten of je hier recht op hebt. 
 

Wat is leerkrediet?  
 

Sinds academiejaar 2008-2009 heeft de overheid in het Vlaamse Hoger 
Onderwijs het leerkrediet ingevoerd. Zo wil zij de doorstroom naar de 
opeenvolgende studiejaren verzekeren en de studenten ertoe aanzetten bewuste 
en realistische studiekeuzes te maken. 
 
Iedere student krijgt een ‘rugzakje’ van 140 studiepunten leerkrediet bij zijn 
inschrijving in het hoger onderwijs. Wanneer je je inschrijft voor een 
opleidingsonderdeel, zet je hiervoor studiepunten in. Slaag je voor het 
opleidingsonderdeel, dan verwerf je die studiepunten terug. Indien je niet 
geslaagd bent (of het opleidingsonderdeel wordt getolereerd), dan verlies je de 
ingezette studiepunten.  
Een te laag leerkrediet heeft negatieve gevolgen voor je studieloopbaan.  
 
Indien je tijdens het jaar aanpassingen aanbrengt aan je studieprogramma, kan 
dat invloed hebben op je leerkrediet. 
Voor meer informatie over het leerkrediet kan je terecht op 
https://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet 
 

mailto:studiegeld@ehb.be
http://www.studietoelagen.be/
http://www.centenvoorstudenten.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet
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Van welke financiële steun kan ik genieten? 
 

Werk, gezin en studie combineren, is niet vanzelfsprekend. Om deze combinatie 
te vergemakkelijken bestaan er (financiële) tegemoetkomingen en regelingen. 
Ook je werkgever kan eventueel een beroep doen op enkele tegemoetkomingen. 
Een overzicht van de wetgeving vind je op www.centenvoorstudenten.be 
en met een specifieke vraag (bv. recht op studietoelage, spreiding van betaling, 
een financiële toelage, kinderbijslag,…) kan je terecht bij de sociale dienst van 
STUVO. 
 
1. Vlaams opleidingsverlof (VOV) 
Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het 
Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen 
afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt 
doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag 
terugbetaald krijgen.  
Om VOV te kunnen opnemen, bent u voor minstens 50% tewerkgesteld in de 
privésector in het Vlaams Gewest. Het is de vestiging waarin u werkt die telt. 
Waar u zelf woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie zijn niet 
belangrijk.  
Uw tewerkstellingspercentage van de maand september bepaalt hoeveel uren 
VOV u dat schooljaar kunt opnemen.  
 
Werkt u in Brussel of Wallonië? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd 
is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in 
het Waals gewest. 
 
2. Tijdskrediet en opleidingskrediet 
Werk je in de privésector en wil je een bepaalde periode minder of helemaal niet 
werken om een opleiding te volgen? Dan kom je misschien in aanmerking voor 
tijdskrediet en opleidingskrediet 
 
Tijdskrediet om een opleiding te volgen 
Werk je in de privésector en heb je minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever 
gewerkt, kan je tijdskrediet aanvragen met het motief ‘om een erkende opleiding 
te volgen’. 
Let wel: Tijdskrediet is geen absoluut recht. 
De maximumduur van tijdskrediet om een opleiding te volgen bedraagt 36 
maanden. Je kan ervoor kiezen om helemaal niet te werken, halftijds te werken 
of 4/5 te werken. Op Vlaanderen.be vind je meer informatie over tijdskrediet en 
lees je hoe je dit kan aanvragen. 
 
Opleidingskrediet  
Tijdens je tijdskrediet ontvang je maandelijks een onderbrekingsuitkering van 
RVA. Werk je in het Vlaams gewest en voldoe je aan de nodige voorwaarden, kan 
je bovenop je onderbrekingsuitkering een aanmoedigingspremie 
‘opleidingskrediet’ aanvragen. Op Vlaanderen.be vind je meer informatie over 
opleidingskrediet en lees je hoe je dit kan aanvragen. 
 
3. Opleidingscheques 
Je hebt recht op opleidingscheques als je aan vijf voorwaarden voldoet: 

http://www.centenvoorstudenten.be/
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• Je woont in Vlaanderen of Brussel  
• Je werkt als werknemer of interimkracht  
• Je bent laaggeschoold of middengeschoold.  
• Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding 

zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je 
opleidingsverlof.  

• Je volgt een opleiding die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. In de 
opleidingsdatabank op vlaanderen.be kan je bekijken of je opleiding in 
aanmerking komt.  

 

Kan ik studeren met behoud van mijn werkloosheidsuitkeringen? 
 

Je kan de gedetailleerde regelgeving in verband met studeren met een 
vrijstelling van beschikbaarheid terugvinden op de verschillende websites per 
gewest, afhankelijk van je woonplaats. 
Woon je in Vlaanderen: www.vdab.be/vrijstellingen  
Woon je in Brussel: www.actiris.be  
Woon je in Wallonië: www.leforem.be/dispenses  
Woon je in de Duitstalige gemeenschap: www.adg.be/dispenses 
 
Meer informatie kan je ook terugvinden op www.centenvoorstudenten.be 

Nog andere vragen? 
 

Neem contact op met de coördinator en trajectbegeleider van de BSV bij 
Erasmushogeschool Brussel, Veerle Van Gijsegem 
(veerle.van.gijsegem@ehb.be).  
Zij zal je graag bijkomende info geven via mail of via een teamsvergadering. 
 

http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/dispenses
http://www.centenvoorstudenten.be/
mailto:veerle.van.gijsegem@ehb.be
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