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STAP 1: Open de module ‘Mijn 
herinschrijvingsaanvraag’  
 

De module kan je vinden op iBaMaFlex! (via 
login.ehb.be – icoon iBaMaFlex) 

 

 
 

 

STAP 2: Vul ‘Mijn 
herinschrijvingsaanvraag’ in 

 
Bovenaan kan je informatie vinden over je 
voorgaande inschrijving.  
 
Antwoord op de vragen naar aanleiding van je 
herinschrijving. Deze vragen zijn: 

- Wens je opnieuw in te schrijven aan EhB 
 

INDIEN JA moet je volgende vragen 
beantwoorden: 

- Wil je verder studeren in dezelfde 
opleiding 

o JA 
o NEE: selecteer nieuwe opleiding 

 
- Indien van toepassing: bevestig je 

afstudeerrichting OF kies een nieuwe 
afstudeerrichting indien je wenst te 
veranderen 
 

- Contracttype: dit staat reeds ingevuld. 
Wijzig dit alleen als je zeker bent dat je dit 
wil wijzigen! Lees hier meer over de 
verschillende soorten contracten 
 
 

 
 
Doorloop de wizard en antwoord op de vragen die je ziet verschijnen. Na elk antwoord verschijnt de volgende 
vraag. De eerste vraag die je moet beantwoorden peilt naar intentie om verder te studeren aan EhB: 
 

 

https://login.ehb.be/login
https://onderwijs.vlaanderen.be/inschrijving-en-contracten
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- Soort studieprogramma: ook dit is reeds 
ingevuld en hoef je in principe niet te 
wijzigen. Wijzigingen bespreek je best met 
je trajectbegeleider 
 

- Vraag naar tewerkstelling 
 

- Vraag naar gebruik Vlaams opleidingsverlof 
 

- Check je personalia en contactgegevens en 
wijzig deze indien nodig 
 

- Bewaar je herinschrijvingsaanvraag 
via de knop onderaan 

 
 

 
 
 
Bevestig of wijzig op het einde zeker je persoonlijke contactgegevens (adres/email) zodat de communicatie van 
de hogeschool je altijd bereikt 
 

 

 

STAP 3: Leg je studieprogramma vast 
 

Na het opslaan van je herinschrijvingsaanvraag 
wordt automatisch de module ‘Mijn 
studieprogramma’ gelanceerd 
 
 
Volg je een modeltraject (één trajectschijf 
van het modeltraject)? Volg dan onderstaande 
stappen. 
 
Volg je een persoonlijk studieprogramma 
(doorbreken trajectschijven)? Ga dan naar  
STAP 3b. 
 

 

https://www.erasmushogeschool.be/nl/begeleiden/begeleiding-tijdens-je-studie/trajectbegeleiding
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
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In het volgende scherm klik je op ‘Ga verder 
met het vastleggen van je studieprogramma’.  
 

 

 
Vervolgens maak je (indien dit wordt gevraagd) 
binnen je studieprogramma jouw persoonlijke 
keuze. In het voorbeeld kan je als student 
kiezen voor Duits 1 of Spaans 1 als vierde taal. 
Heb je al jouw persoonlijke keuzes gemaakt? 
Top! 

 

 

 
Je kan nu je programma bekijken. Wil je dat 
we je aanvraag tot inschrijving 
verwerken, klik dan onderaan op de knop 
‘Definitief opslaan’ en keer nadien terug naar 
iBaMaFlex. Je mag deze nu afsluiten.  
 

 

 
Je zal een bericht ontvangen wanneer je herinschrijving werd verwerkt. Alle documenten (contract, overschrijvingsformulier…) worden in je e-postbus op 

iBaMaFlex gedropt. Check deze regelmatig! 
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STAP 3b: Leg je studieprogramma vast 
 
Volg je een persoonlijk deeltraject? 
Volg dan volgende stappen om je 
studieprogramma samen te stellen. 
 

 
In het scherm na het opslaan van je 
herinschrijvingsaanvraag klik je onderaan op de 
knop ‘Ga verder met het opbouwen van je 
studieprogramma’. 
  

 
Vink in het volgende scherm onder kolom ‘S’ de 
vakken aan die je wil volgen 
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Wil je dat we je aanvraag tot inschrijving 
verwerken, klik dan onderaan op de knop 
‘overmaken aan de hogeschool’.  
  

Je zal een bericht ontvangen wanneer je herinschrijving werd verwerkt. Alle documenten (contract, overschrijvingsformulier…) worden in je e-postbus op 
iBaMaFlex gedropt. Check deze regelmatig!  Ter info: het programma dat je gekozen hebt, zal steeds door je trajectbegeleider goedgekeurd moeten 

worden en is bijgevolg onderhavig aan wijzigingen. 


