Wil je je kennis graag verder verdiepen en
verbreden? Met een aangepast en verkort traject
behoren de bachelor Kleuteronderwijs, Secundair
Onderwijs of Pedagogie van het jonge kind ook tot
jouw mogelijkheden. Met een schakeljaar kan je
een masterstudie (bv. Onderwijskunde) aan de
universiteit aanvatten.

ehb.be/lager-onderwijs

Verder studeren
Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen
liggen voor het grijpen. Er is namelijk een tekort
aan leraren lager onderwijs. Vooral in Brussel en de
Rand vind je meteen werk. Daardoor zijn onze
studenten meteen aan de slag.

Werkzekerheid
Met je diploma bachelor Lager Onderwijs van
Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je in alle
onderwijsnetten aan het werk, als meester
of juf in het gewoon of buitengewoon onderwijs
of als zorgleraar. Je kan zelfs aan de slag in het
immersieonderwijs van de Franse Gemeenschap,
als je je taaltesten behaalt.

Aan de slag

Heel wat mogelijkheden met je diploma
v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel | Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel
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We geven volop ruimte aan je persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Samen met jou
ontdekken we welke leraar jij wil worden. Sterker nog,
wij helpen je op de best mogelijke manier om die
topleraar te worden, waar je altijd van droomde!
In onze opleiding bachelor Lager Onderwijs vormen
we jou tot die leraar die kinderen boeit en hen aanzet
tot leren en groeien. We vertrekken vanuit ons
motto ‘leren uit jezelf, samen met en door anderen’.
Vind jij leraar ook zo’n mooi beroep? Heb jij er altijd
van gedroomd kinderen te leren lezen, schrijven,
zingen, rijmen en dichten, …? Werk je graag met
kinderen en wil je hen op weg helpen hun talenten
te ontdekken? Als leerkracht in het lager onderwijs
bouw je mee aan de toekomst van je leerlingen. Jouw
school en jouw klas, daar begint het voor je. Maar het
gaat verder… Als toekomstige leraar of lerares ben
je ook sociaal geëngageerd en wil je van deze
wereld een betere plek maken.

De wereld verkennen, dat ga jij
later samen met de kinderen in
je klas doen.

We leren je
graag kennen!
Heb je er nu al zin in? Benieuwd naar het
volledige studieprogramma of de inhoud
van je vakken?

ehb.be/lager-onderwijs
Wil je het dagelijkse leven van onze
opleiding volgen?

/lagerEhB
@departementEDU
@Erasmushogeschool
/EhBnieuwsbrief

Infodagen
EhB al zelf beleven? Ook dat kan!
Kom naar een van onze vier infodagen
en maak van dichtbij kennis met
Erasmushogeschool Brussel. Doorblader
al eens je cursussen, sla een babbeltje
met een student en overleg al even met
je toekomstige docent.
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Welkom op onze
gloednieuwe Campus Kanal!
Campus
Kanal
7 min.

Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein,
metro en fiets, vind je Campus Kanal. Vlakbij het kanaal
en in de Dansaertwijk, maakt deze campus deel uit
van een van de hipste buurten van centrum Brussel. Op
deze nieuwe campus zetten we alles op alles om nauw
samen te werken met de buurt, zowel wat lunchplekken
voor de studenten als wat activiteiten met de omliggende
scholen betreft.

Educatieve Bachelor
Lager Onderwijs

Campus van de toekomst

St. - Gorikshallen

17 min.

Manneken pis

Je deelname is volledig gratis. We vragen
je enkel vooraf aan te duiden welke
lessen je wil volgen. Schrijf je in op
ehb.be

Campus Kanal, Slotstraat 28, 1000 Brussel
86, N16, 126, 127, 128 (halte Ninoofsepoort)

Vanaf september 2019:
Slotstraat 28, 1000 Brussel
e-mail: edu@ehb.be

De opleiding Lager Onderwijs verhuist naar een nieuwe
campus in hartje Brussel. Samen met de andere
lerarenopleidingen en de opleiding Pedagogie van het
jonge kind trekken we naar een state-of-the-art gebouw
in de Slotstraat.

De hipste buurt van Brussel
Sint-Katelijneplein:

MIMA

16 maart, 10u – 15u
27 april, 10u – 15u
22 juni, 10u – 15u
7 september, 10u – 15u

Beurs

Openlesdagen
Tijdens onze openlesdagen kan je al
enkele lessen meevolgen. Zo krijg je
een beter beeld van de vakken, de
verschillende opleidingen en proef je zelf
de fijne sfeer op onze campus.

Centraal station:

Woensdag 6 maart (hele dag)
Woensdag 24 april om 14u

Departement Onderwijs & Pedagogie
Laarbeeklaan 121 – 1090 Jette

De nieuwe campus is een leeromgeving waarbij leren
kan plaatsvinden in allerlei vormen, op verschillende
locaties en op elk tijdstip. Je vindt er modulaire klassen,
een ‘outdoor classroom’ en ‘learning spaces’
doorheen heel het gebouw waar studenten en docenten
voor en na de les (in)formele leermomenten kunnen
inplannen.

Na de les
Naast lessen volgen valt er nog wat anders te beleven
op onze campus. Zin in iets lekkers? In onze cafetaria
koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim
aanbod broodjes, slaatjes, snacks en versnaperingen.
Verder biedt de buurt ook tal van mogelijkheden
aan heerlijke broodjeszaken en lunchbars. Bij
studentenvereniging Normalia leef je je heerlijk
uit samen met andere studenten. Normalia organiseert
culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse
studentenhappening.

1 en 5 (halte Graaf van Vlaanderen of Sint - Katelijne)
Lijn 51 (halte Ninoofsepoort)
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Brussel,

een bruisende
studentenstad

Studeren in een bruisende studentenstad? In de grootste
studentenstad van ons land? Brussel is hip, jong en trendy.
Een multiculturele hoofdstad waar je na de lessen lekker kan
chillen met vrienden, waar je boeiende mensen ontmoet en waar
er zoveel te ontdekken valt.
Geen enkele andere Belgische studentenstad heeft zo’n groot
aanbod aan gezellige restaurants, studentencafé’s, musea en
culturele evenementen.

...

Studie.Punt

Taalbegeleiding

Voor alle niet-studiegebonden zaken
kan je terecht bij Stuvo, onze dienst voor
studentenvoorzieningen. Zij helpen je met
al je vragen over studietoelagen, studentenkamers, studentenrestaurants, sport- en
cultuuractiviteiten,…

De trajectbegeleider helpt je bij vragen over je
opleidingsprogramma, als je behoefte
hebt aan een individueel aangepast traject of
vrijstellingen wilt aanvragen. Heb je al specifieke
vragen over je opleidingsprogramma? Je kan de
trajectbegeleider bereiken op 02/472 52 61.

Instaptoets

Heel wat leraren voelen zich onzeker in
het geven van Franse les. Daarom komen
in je opleiding Lager Onderwijs zowel
Nederlands als Frans sterk aan bod.
Samen met de Franstalige hogeschool
Haute-Ecole Fracisco Ferrer (HEFF)
plannen we heel wat activiteiten en
gezamenlijke lesmomenten. Op die
manier leren jullie elkaar, elkaars taal
en cultuur beter kennen. Maar ook de
CLIL-methodologie komt aan bod en je
doet een korte CLIL-stage in de Franse
gemeenschap.
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Zo zal je later sterker in je schoenen
én voor de klas staan en groeien je
jobkansen aanzienlijk, zeker in Brussel
en de Rand. En ben je erg sterk in Frans,
dan kan je zelfs les geven in de Franse
gemeenschap!

Trajectbegeleiding

Als je start met een lerarenopleiding ben je
verplicht om een instaptoets af te leggen. Deze
toets is niet bindend maar wel nodig om je
te kunnen inschrijven. Heb je al een andere
bachelor of master behaald, dan dien je de
toets ook af te leggen. Je vindt de toets online
en deze is voor alle studenten en voor alle
hogescholen in Vlaanderen dezelfde. Surf naar
vlohra.be/instaptoets.html voor meer info of
voor het afleggen van de toets.
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In je eerste jaar vind je tijdens een
inleefstage wat het echt betekent
om les te geven in de lagere school.
Het hele jaar door loop je stage in
dezelfde klas met een persoonlijke
mentor. We begeleiden je
voortdurend en sturen bij waar nodig.
Zo verwerf je de juiste competenties.
In je derde en laatste jaar verken
je de school met een ruimere blik. Je
gaat langer en vaker op stage.
Je geeft niet alleen les, je onderzoekt
de buurt van de school, doet aan
co-teaching, loopt mee met het
zorgteam,… Ook de externe partners
van de school leer je van naderbij
kennen. We focussen ook op ‘zorg
op maat van iedereen’. Zo kan je ook
stage volgen in het buitengewoon
onderwijs, het alternatief onderwijs
of de socioculturele sector.

In het tweede jaar doorloop
je drie stageperiodes van
anderhalve week in een eerste
leerjaar, de tweede graad en de
derde graad. Je kiest zelf een
stageplaats uit een lijst met
stagescholen.



Daarnaast bieden we je ook de
kans om op buitenlandse
stage te gaan of stage te
lopen in een zorgteam. En
je kan zelfs kiezen voor een
stage buiten het onderwijs.
Internationale ervaring opdoen
is een belangrijke pijler in
onze opleiding. Zo ontdek
je buiten onze landsgrenzen
vernieuwende inzichten en
ideeën die je kan toepassen in
je eigen werkmethodes.

Werken en studeren
Ons werktraject Lager Onderwijs is een verkorte en flexibele opleiding die ingericht
wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren. Ook om een extra
bachelordiploma te halen, kan je dit traject volgen. Om de 180 studiepunten (van
een bachelordiploma) binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan
je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders
verworven competenties) en/of EVK (elders verworven kwalificaties).

Meer weten?

ehb.be

De studiebegeleider staat voor je klaar
bij vragen, concentratieproblemen en andere
studie-ongemakken. Ook de docenten zetten in
op differentiatie. Tijdens colleges, workshops en
projecten zetten we in op ieders talent.

Taalvaardige studenten hebben betere
slaagkansen. Daarom biedt de taalbegeleider
hulp aan bij taalvragen en sessies om de
taalvaardigheden aan te scherpen.

Stuvo EhB
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Lerarenopleiding
zet in op Frans

/BilingueNatuurlijk

Begeleiding op jouw maat
Studiebegeleiding



Stage en studeren in het buitenland

 Toelatingsvoorwaarden

Je eerste jaar
ba Lager
Onderwijs:
je programma
Tijdens je eerste jaar proef je al van
het lesgeven en maak je kennis met de
verschillende leergebieden van de
basisschool. Bovendien leer je ook onze visie
op dynamisch onderwijs van dichtbij
kennen.
In het tweede jaar leer je lessen
opbouwen op een eigentijdse manier. Met
je drie stages van elk anderhalve week sta
je al echt in de praktijk.
In je derde jaar focussen we op ‘zorg op maat
van iedereen’. Je gaat nog vaker en langer
op stage. En dat kan je zelfs doen in het
buitengewoon onderwijs, het alternatief
onderwijs of de socioculturele sector.
Je gaat tijdens je stage ook op onderzoek
uit voor je bachelorproef. Het werkveld
is jouw bron van inspiratie om een nieuwe
leeromgeving te ontwerpen.

in SP*

J

S1

S2

Succesvol groeien 1

4

Didactische stage 1

9

Project aangenaam leer- en leef klimaat

3

Frans 1

3

Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A

3

Nederlands basis en in actie 1A

3

Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A

3

Wiskunde basis en in actie 1A

3

Muzische vorming en LO 1A

4

Project actief leren

3

Mediawijsheid

3

Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B

3

Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B

3

Muzische vorming en LO 1B

4

Nederlands basis en in actie 1B

3

Wiskunde basis en in actie 1B

3

Levensbeschouwelijk keuzevak

3

Cultuurbeschouwing 1
Islamitische Godsdienst 1
Niet-confessionele zedenleer 1
Rooms-katholieke Godsdienst 1
*studiepunten

Je schrijft je in voor een verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in
principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene
jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een ‘beroepstaak’ centraal staat.
Dit laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken.
Heb je een bachelordiploma in Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een bachelor/
master met een specifieke lerarenopleiding, dan kan je meteen starten. Heb je geen
lerarenopleiding gevolgd, dan bestaan er andere mogelijkheden.

.
.

Je bent in het bezit van een bachelor/master en je kan heel wat leservaring
voorleggen: eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis
van je ‘eerder verworven competenties’ (EVC).
Je bent in het bezit van een bachelor/master zonder leservaring. Dan helpen we
je graag verder, door een voortraject bij ons of de VUB. Je start dan met een
Verkorte Educatieve Bachelor of Master waarin je didactische vaardigheden
aanleert in je eigen expertisedomein.

 Hoe lang duurt de opleiding?
Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan een modeltraject. Maar je
kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren.
Meer info over ons flexibel traject vind je op ehb.be/lager-onderwijs

