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Campus Kanal, Slotstraat 28, 1000 Brussel

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

Manneken pis

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

Campus
Kanal

De hipste buurt van Brussel

Welkom op onze
gloednieuwe Campus Kanal!
ehb.be

Infodagen

Sint-Katelijneplein:

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

Na je opleiding aan EhB kan je verschillende taken tegelijk
invullen. Je bent leidinggevende én coach. Plannen en
roosteren, daar ben je een krak in. Een pedagogisch beleid
op de werkvloer zelf uitwerken is voor jou de ultieme
uitdaging.

We leren je
graag kennen!

7 min.

MIMA

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.
hoe geef je vormingen?

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

l

hoe communiceer je duidelijk met je doelgroepen?

Heb je er nu al zin in? Benieuwd naar het
volledige studieprogramma of de inhoud
van je vakken?

naa

hoe bouw je een netwerk uit?

ehb.be/pjk

Ka

hoe leg je contacten met ouders en verenigingen?

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

hoe zet je projecten op?

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Campus van de toekomst

Beurs

hoe coach je individuen en groepen?

Wil je het dagelijkse leven van onze
opleiding volgen?

Openlesdagen

.
.
.
.
.
.

In het werkveld

/PJKehb
@departementEDU

St. - Gorikshallen

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.

Onze studie bachelor Pedagogie van het jonge kind vormt
jou tot een expert in het opvoedkundig omgaan met
kinderen en gezinnen. De sector rond kinderopvang en
vrijetijdsbesteding voor kinderen verandert snel en heeft
nood aan mensen met specifieke vaardigheden als coach
en leidinggevende. Wij stomen we je helemaal klaar voor
deze unieke functie. Je krijgt een brede basisvorming die je
optimaal voorbereidt op de eisen van de sector. De kern van
je opleiding: hoe ontwikkel je de intellectuele, taalvaardige,
emotionele, sociale, morele, creatieve en motorische
vaardigheden van kinderen. Je leert ook hoe je die kennis
overbrengt naar begeleiders van kinderen. Het betreft
vragen zoals:

@Erasmushogeschool

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.

Na de les

...

Met een diploma bachelor Pedagogie kan je heel wat kanten
uit. Als pedagogisch coach met kritische houding en open blik
kan je in verschillende jobs je mannetje staan.

/EhBnieuwsbrief

17 min.

Centraal station:
l

ba Pedagogie

van het jonge kind

en nog zoveel meer

Departement Onderwijs & Pedagogie
Laarbeeklaan 121 – 1090 Jette
e-mail: edu@ehb.be

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)
aa

Pedagogisch coach

Als student Pedagogie van het jonge kind heb je een hart voor
kinderen en ben je sociaal geëngageerd. Daarom is werken
met kinderen, gezinnen en kinderbegeleiders jouw droom. In
je job wil je kinderopvang en vrijetijdsbesteding voor kinderen
verbeteren. Je realiseert zo gelijke kansen voor ieder kind.

“Werken met jonge kinderen en hun ouders
tot het coachen van medewerkers in de
kinderopvang. Door deze competenties te
ontwikkelen, word je pedagogisch coach. Via
projecten, stages, excursies en werkcolleges
gaan we op een zeer praktijkgerichte wijze aan
de slag.“ - oud-studente Inge De Bus, pedagogisch coach

Zo functioneer je uitstekend in erkende en zelfstandige
groepsopvang. Daar ben je met je pedagogische basis beter
geschikt voor dan professionals met een aanverwant diploma
in de zorgsector.

Leiding geven
Of je kan aan de slag als verantwoordelijke van een dienst die
instaat voor de vorming en pedagogische begeleiding van de
gezinsopvang. Als leidinggevende of pedagogisch coördinator
werk je bijvoorbeeld in buiten- of naschoolse (buurtgerichte)
opvang, speelpleinwerking, diensten voor onthaalouders,
pedagogisch ondersteunende diensten, INLOOPteams,
opvoedingswinkels, Huizen van het Kind,...

Het onderwijs
Ook een ondersteunende of coördinerende functie
in de onderwijssector, de socioculturele sector of de
gezondheidszorg is jou op het lijf geschreven.

Verder studeren?
Wil je je kennis nog verdiepen en verder studeren? Dan kun je
na een schakeljaar starten met een masteropleiding. Masters
in de studiegebieden Psychologie, Sociaal Werk, Pedagogie en
Educatiewetenschappen liggen binnen bereik.

ehb.be/pjk

v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel | Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel
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Brede waaier aan functies

ehb.be/pjk



Stage en studeren in het buitenland

1

Brussel,

een bruisende
studentenstad

2

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.

Studie.Punt

ba Pedagogie van het jonge
kind: je programma

Studiebegeleiding

Cultuur is de hefboom en ruggengraat
van je identiteit. Cultuur bepaalt mee
hoe elk kind zich als persoonlijkheid
ontwikkelt.

Taalvaardige studenten hebben betere slaagkansen. Daarom hebben we een taalbegeleider
in huis die hulp biedt bij vragen over taal. We
bieden ook sessies taalbegeleiding aan
voor studenten die hun vaardigheden verder
willen aanscherpen. Zo heeft elke student de
kans om zijn talen te ontwikkelen.

Stuvo EhB

Taalbegeleiding

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.

Kinderen drukken zich graag creatief
uit met beweging, drama, muziek,
beeldtaal,… In je opleiding brengen we je
in contact met je eigen creativiteit via

kunst en muziek. Zo kan je ook het
creatief proces bij anderen (h)erkennen.
We brengen je theorie bij, maar we
focussen evenzeer op zelf beleven
en je laten inspireren. Je opleiding is
grensverleggend omdat ze pedagogische
competentie combineert met coaching,
leidinggeven en cultuureducatie.

Je eerste jaar:

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,…

Trajectbegeleiding



Je kan je blik nog meer verruimen
met een stage in het
buitenland. Internationale
ervaring opdoen is een belangrijke
pijler van onze opleiding.
Daarom gaan we binnen de
opleiding ook op reis. Zo ontdek
je buiten onze landsgrenzen
vernieuwende ideeën en inzichten
die je kan toepassen in je eigen
werkmethodes.

ehb.be

...

Heb je vragen over hoe je bepaalde
leerstof het best instudeert? Kamp je met
concentratieproblemen? Last van faalangst? Dan
staat de studentenbegeleider voor je klaar.

Het tweede jaar staat
volledig in het teken van je
ontwikkeling als coach. Je
scherpt je vaardigheden aan
om werknemers te begeleiden
en je maakt kennis met
de socioculturele sector,
opvoedingsondersteuning, het
onderwijs,... Je kan er ook voor
kiezen om ervaring op te doen in
een andere taal en cultuur.

3

In je derde en laatste jaar
kies je een stageplek en verdiep
je je in onderzoeksvaardigheden.
Tijdens de stages werk je met
een individueel plan waarin je
persoonlijke en professionele
ontwikkeling centraal staan.

Meer weten?

Geen enkele andere Belgische studentenstad heeft zo’n groot
aanbod aan gezellige restaurants en echte studentencafé’s.

Begeleiding op jouw maat

In je eerste jaar maak je
kennis met alle aspecten van het
werkveld. Observeren, oriënteren,
documenteren en een coachende
houding aannemen in je stage
staan centraal.

in SP*

Ontwikkelingspsychologie

3

Zorg voor het jonge kind

3

Taalontwikkeling en begeleiding

4

Spelontwikkeling en begeleiding

3

Kwaliteitsbeleid en -zorg

3

Ontdek het kind in jezelf

5

Het labo: van rammelaar tot raket

7

Het gezin als psycho-sociaal systeem

3

Trend en tendensen in opvoeden

3

Basiscommunicatie en groepsdynamica

3

Evidence based coaching

3

Kind en maatschappij

3

Organisatie van zorg en welzijn / onderwijs / kind- en jeugdbeleid

3

Ethisch redeneren

3

Onderzoekscyclus

3

Stage 1

5

POP 1

3
*studiepunten

Werken en studeren
Ons werktraject Pedagogie van het jonge kind is een flexiblele opleiding die ingericht
wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren. Voor het behalen van
een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten
binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan je enkel inschrijven als
je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of
EVK (elders verworven kwalificaties).

 Toelatingsvoorwaarden
Aan kinderbegeleiders vragen we minimaal 3 jaar werkervaring. Bij je inschrijving
stap je onmiddellijk in het modeltraject van 150 studiepunten. De overige 30
studiepunten behaal je aan de hand van zelfstandige taken en het doorlopen van een
EVC-procedure.
Heb je een diploma hoger onderwijs en ervaring in het werken met kinderen, dan kan je
ook toegelaten worden, maar dien je een aanvraagdossier EVC en/of EVK samen
te stellen. Na de analyse van je aanvraagdossier wordt je traject samengesteld.

 Hoe lang duurt de opleiding?
Onze opleiding kan in 3 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Je kan
de opleiding ook spreiden over 4 of meer jaren:

.
.

Als uit je EVC/EVK-dossier blijkt dat het noodzakelijk is om het modeltraject
voor jou aan te vullen met extra opleidingsonderdelen om de nodige competenties
te bereiken. De extra studiepunten zullen vooral via zelfstudie worden verworven en
indien nodig in een vierde jaar worden georganiseerd.
Om de combinatie werk en gezin maximaal houdbaar te maken.

Bij spreiding zal je traject in overleg worden samengesteld. Als je kiest voor onze
opleiding is het noodzakelijk dat je kan rekenen op de mogelijkheid tot tijdelijke afwezigheid op je eigen werkplek. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

