Handleiding online inschrijven
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Maak een account
1. Kies de opleiding die je wil volgen.
2. Bij een aantal opleidingen moet je meteen
ook een afstudeerrichting kiezen (een optie
hierbij kan ook zijn ‘kies ik nu (nog) niet’).

3. Vul je e-mailadres en wachtwoord in.

!

Heb je al een account aangemaakt, dan kan
je via ‘Registratie wijzigen’ er verder mee aan
de slag.
4. Lees en ga akkoord met de
privacyverklaring.
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STAP 1: Kies je opleiding en te volgen
traject
1. Traject:
a. Beschik je over een diploma secundair
onderwijs en wil je een volledig eerste
jaar volgen, kies dan voor de eerste optie
b. Wie eerder al een bachelor- of
masteropleiding heeft gevolgd, kan
mogelijk kiezen voor een specifiek
verkort traject op basis van het diploma
hoger onderwijs.
c. Voor een aantal opleidingen dien je ook
een keuze-optie of afstudeerrichting
te kiezen. Die worden duidelijk
weergegeven bij de keuze van jouw
opleiding.
2. Persoonlijk traject: kies enkel ‘ja’ indien
je geen standaard jaarprogramma wil volgen.

STAP 2: Vul jouw identiteitsgegevens
in
Je hebt de keuze om:
1. Jouw Belgische identiteitskaart in te lezen
met een e-ID kaartlezer.
2. Zelf je gegevens in te geven en een
scan/foto van je ID te uploaden.
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STAP 3: Vul jouw bijkomende,
persoonlijke gegevens aan

!

Noodnummer: Vul hier het telefoonnummer in
van de persoon die gecontacteerd mag worden in
geval van noodsituaties

!

E-mailadres financiële opvolging: vul hier
(indien gewenst) het e-mailadres in van de persoon
die alle communicatie m.b.t. je studiegeld mag
ontvangen.
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STAP 4: Geef je diplomadetails door
(Deze informatie is reeds ingevuld indien je
informatie beschikbaar is in de Databank Hoger
Onderwijs)
Kies eerst de herkomst van jouw diploma
secundair onderwijs.

En vul nadien de datum en onderwijsvorm aan.
Moet je je diploma secundair onderwijs nog
ontvangen? Vink dan ‘Ik zal eind juni 20xx mijn
diploma secundair onderwijs behalen’ aan.
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Was je eerder al ingeschreven aan een Vlaamse
hogeschool of universiteit? Geef dit dan zeker
ook door.
Ben je een student die in het buitenland een
diploma behaalde? Laad dan je diploma op.

STAP 5: Geef aan of je beroepsmatig
actief bent
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STAP 6: Geef door of jij/je ouders of je
werkgever het inschrijvingsgeld zullen
betalen
Betaal jij (of je ouders) zelf je studiegeld? Kies hier
dan voor ‘Mijzelf’
Indien een andere derde (bv je werkgever) je
studiegeld zal betalen, kies dan voor ‘Een andere
derde’ en vul de contactgegevens in.

STAP 7: Vul extra gegevens in en laad
(indien nodig) de benodigde
documenten op
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1. Tewerkstelling?
2. Vlaams opleidingsverlof of betaald educatief verlof
3. Informatie met betrekking tot doorgeven van persoonlijke gegevens

STAP 8: Bevestig je aanvraag tot
inschrijven
De hogeschool zal je aanvraag tot
inschrijving omzetten in een definitieve
inschrijving nadat je ook je studieprogramma
vastlegt/samenstelt.
Klik hiertoe op de knop ‘Studieprogramma
vastleggen’.
Let op! Je ontvangt een mail van
Erasmushogeschool met meer details over je
registratie. Mail niet ontvangen? Check zeker ook
je spam-folder!

(Koos je in stap 1 voor een persoonlijk traject?
Kijk dan verder in dit document op p. 10.)

In het volgende scherm klik je op ‘Ga verder
met het vastleggen van je studieprogramma’.
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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 je webregistratie. Je mag
deze nu afsluiten.

Je ontvangt dan onmiddellijk een mail met meer info voor de door jouw gekozen opleiding.

Welkom bij de Erasmushogeschool Brussel!

Let op! Je ontvangt een mail van Erasmushogeschool met meer details over je inschrijving. Mail niet ontvangen? Check zeker ook je spam-folder!
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Koos je een persoonlijk traject in stap 1?
Volg dan onderstaande stappen om je
studieprogramma samen te stellen.

Klik op de knop ‘Studieprogramma
samenstellen’.
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In het volgende scherm 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

Wil je dat we je aanvraag tot inschrijving
verwerken, klik dan onderaan op de knop
‘Contacteer de hogeschool’. Keer nadien terug
naar je webregistratie. Je mag deze nu
afsluiten.

Je ontvangt dan onmiddellijk een mail met meer info voor de door jouw gekozen opleiding.
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Ter info: het programma dat je gekozen hebt, zal steeds met je trajectbegeleider besproken moeten worden.

Welkom bij de Erasmushogeschool Brussel!
Let op! Je ontvangt een mail van Erasmushogeschool met meer details over je inschrijving. Mail niet ontvangen? Check zeker ook je spam-folder!
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