
ruim 30 professionele bachelor- en graduaatsopleidingen

2 Schools of Arts

RITCS

Koninklijk Conservatorium Brussel

Tal van bijscholingen en postgraduaten 

High quality lab-infrastructuur

Een innovatieve ingesteldheid

We zijn een trotse Brusselse hogeschool met

Bovendien zijn we partner van de VUB in de Universitaire Associatie Brussel

ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

We stellen ons graag aan je voor

Fijn dat je samenwerkt met onze opleiding! In het dossier dat hier voorligt vind je

alle info om met onze student(en) aan de slag te gaan.

Maar wist je dat wij nog heel wat andere opleidingen aanbieden? En dat wij voor

jouw organisatie veel kunnen betekenen op vlak van innovatie en onderzoek?

Daarom stellen we ons graag aan je voor in de volgende 4 pagina's.



ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

Wat kunnen wij samen doen?

Word stagementor en geef ons nog meer stageplaatsen door. We

hebben geschikte studenten voor tal van afdelingen in je organisatie.

Start met werkplekleren met onze graduaatsstudenten en geef je eigen

expertise door.

Jouw bedrijfsproblematiek kan dienen als opdracht voor een eindwerk

of project.

Werk een onderzoeksproject uit met een kenniscentrum of een

structureel onderzoeker.

Jouw gastcollege houdt onze vinger aan de pols.

Deel je kennis via de resonantiegroep en vorm mee onze opleidingen.

Innoveer samen met ons. We zoeken met jou naar geschikte

(project)subsidies of werken individuele entrepreneurship-trajecten uit.

Maak gebruik van ons dienstverleningsaanbod of ontdek onze labs.

Geef je vacatures door dankzij onze Career Center.

Gebruik onze infrastructuur in Brussel.

Word onze werkveldpartner! Samenwerken kan in allerlei gradaties:

Continuing Education: dankzij onze  30+ opleidingen voor professionals zorgen

we dat je bijblijft in je vakgebied. Check onze website voor het meest recente

aanbod.

Interesse om nog meer samen te werken? 

Ga naar ehb.be/samenwerken 

en laat je gegevens achter.



6000+ studenten, 500+ docenten

Van Aalst tot Zoersel: studenten uit 186 gemeenten

92% van onze alumni is tevreden tot zeer tevreden

83% zou herbeginnen aan EhB

78% ziet de meerwaarde van het studeren in Brussel

90% is binnen de 6 maand aan het werk

Lovend reviewrapport van de Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie

TUIN+

Biomedical Science Center Brussels

Urban Coaching & Education

Applied Futures Research - Open Time

Mobile & Wearable & AI

Brussels Integrated Care

én de verschillende kunstenlaboratoria binnen RITCS en het Koninklijk

Conservatorium Brussel.

We hebben top kenniscentra in huis waar je beroep op kunt doen:

ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

Facts & Figures

En niet te vergeten:  we hebben een hart voor Brussel,

de stad met 1001 opportuniteiten.

106 projecten met kennisverspreiding binnen het werkveld

140 projecten met interactie met het werkveld 

22 wetenschappelijke gepubliceerde publicaties 

€3+ mio onderzoeksbudget

Onze onderzoekers realiseerden vorig jaar



ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

we leiden kritische professionals op met een hands-on ingesteldheid.

we zorgen dat je altijd mee bent dankzij EhB Continuing Education.

6 Labs openen hun deuren voor professionals én beginners.

6 Kenniscentra zetten onderzoekers en studenten aan het werk voor jouw

project.

Onze wetenschappelijke onderzoek: toegespitst op de praktijk.

Onderzoek in de Kunsten met toppartners.

…in haar onderwijs:

… en in haar onderzoek en dienstverlening:

Interesse om nog meer samen te werken? 

Ga naar ehb.be/samenwerken 

en laat je gegevens achter.

Bachelors / Biomedische Laboratoriumtechnologie / Communicatiemanagement / Hotelmanagement / Idea & Innovation

Management / Journalistiek / Kleuteronderwijs / Lager Onderwijs / Landschaps- & Tuinarchitectuur / Multimedia &

Communicatietechnologie (Multec) / Office Management /  Pedagogie van het jonge kind / Secundair Onderwijs / Sociaal

Werk / Toegepaste Informatica / Toerisme- & Recreatiemanagement / Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

/ Voedings- & Dieetkunde / Vroedkunde // 

Graduaten / Accounting Administration / Educatieve Graduaatsopleiding / Elektromechanische Systemen /

Informatiebeheer: Bibliotheek & Archief / Internet of Things  / Juridisch-administratieve Ondersteuning / Logies-,

Restaurant- & Cateringmanagement / Marketing & Communicatiesupport / Programmeren / Systeem- & Netwerkbeheer /

Verpleegkunde / Winkelmanagement // 

Kunsten / Audiovisuele Kunsten / Dramatische Kunsten / Verkorte educatieve bachelor Audiovisuele Kunsten / educatieve

master Audiovisuele Kunsten / educatieve master Muziek en Podiumkunsten / Musical / Muziek / educatieve Master

Muziek en Podiumkunsten / Verkorte educatieve bachelor Musical //

Tot slot: al onze opleidingen!

EhB kiest voor maatschappelijk engagement


