1. Persoonlijke coaching
Wij begeleiden je vanaf het prille begin tot de dag dat je
bent afgestudeerd. Onze studie- en trajectbegeleiders staan
voor je klaar met raad en daad om je studietijd bij EhB zo
vlot en aangenaam mogelijk te maken. En dat geldt ook voor
het afstandsonderwijs en digitaal leren waar we steeds meer
op inzetten. Onze docenten en studenten staan dicht bij
elkaar. Via individuele coaching helpen ze jou het beste uit
jezelf te halen. Online én offline!

2. Een carrière in no time
Met een hogeschooldiploma op zak maak je meteen
carrière. Meer dan 9 op de 10 afgestudeerden zijn
binnen het jaar aan het werk.

3. In ‘t echt
Theorie is belangrijk, maar die theorie kunnen omzetten in de praktijk,
daar draait het om bij EhB. Bij onze bachelors heb je in je eerste
jaar vaak al een eerste stagemoment. Bovendien heb je regelmatig
groepswerken en projecten, de ultieme manier om in teamverband te
leren werken. Bij de graduaten ligt de focus nog een tikkeltje meer op
de praktijk. Leren op de werkplek beslaat 1/3 van de opleiding.

4. Onze getalenteerde
docenten
Onze docenten zijn echte professionals die vaak met één
been in het werkveld staan. Ze zijn experts in hun vakgebied
en geëngageerd om hun expertise te delen met jou.

5. Op eigen tempo
Een opleiding kiezen doe je op basis van je sterktes, talenten en je ambities.
Maar ook je studietraject kies je zelf. Jij bepaalt zelf het tempo van je studiejaren.
Studeren op maat kan ook via een flexibel traject. Studeren en werken combineren,
starten in februari, een topsportstatuut of student-ondernemer, het kan allemaal.
Onze studenten komen steeds op de eerste plaats.

6. Brussel
Bruxelles ma belle! Brussel is dé studentenstad bij uitstek en de place
to be voor concerten, festivals, sport en cultuur, musea, restaurants,
cafés. In coronaloze tijden leeft Brussel 24 op 24, 7 op 7. En dankzij
de trein, bus of metro sta je op 20 minuten overal in de stad. Net zoals
op onze campussen. Of je gaat toch gewoon op kot en wordt een beetje
Brusseleir.

8. Money, money, money

12. Onze labs

Studeren kost geld en is daarom niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar dankzij
de initiatieven van de overheid en onze dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo)
kunnen we je helpen met het bekostigen van je opleiding. Check ehb.be/stuvo.

Onze labs passen perfect in de praktijkgerichte aanpak waar we
als hogeschool hoog op inzetten. Van het maken van digitale en
fysieke prototypes in het Medialab.brussels tot het experimenteren
met proteïnen in het Open Biolab. We creëren er waardevolle
leeropportuniteiten via echte projecten. De verschillende labo’s zijn
een groot succes. Niet alleen voor onze eigen studenten, maar ook
dankzij samenwerkingen met bedrijven.

9. What’s in a name
Ja, je kan bij EhB op Erasmus, het mobiliteitsprogramma waarbij je een deel van je studie of
stage in het buitenland kan doen. Meer nog, we
hebben een uitgebreid internationaal netwerk
waardoor jij op stage kan in pakweg Senegal,
Oeganda, Vietnam of de VS. Maar natuurlijk ook
in Wallonië, Nederland of Frankrijk!

10. Duurzaamheid
Als hogeschool dragen we graag ons steentje bij voor onze
planeet. We hebben een eigen EcoTeam waar je deel van kan
uitmaken. Met kleine en grote inspanningen rond energieverbruik,
afval, fairtrade, … maken we mee het verschil.

7. In eigen regio

11. Uniek!

Sinds 2020 treden we buiten de Brusselse grenzen. Op
onze campussen in Diest, Leuven en Mechelen kan je een
graduaatsopleiding volgen.

Aan EhB heb je opleidingen die je nergens anders in Vlaanderen kan
volgen: bachelor Musical, bachelor Idea & Innovation Management en
de (professionele) bachelor Audiovisuele Kunsten.

13. Van studio tot podium
Naast onze professionele bachelors en graduaatsopleidingen heeft
EhB twee Schools of Arts. Creatieve geesten zullen aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel of het RITCS zichzelf ontdekken. Het wordt
het vertrekpunt van een uniek kunstenaarschap én vakmanschap.

Meer weten? ehb.be | ritcs.be | kcb.be

13 redenen om te studeren
aan EhB

Graduaat? Bachelor?
Wablief?
Met een graduaatsopleiding behaal je op twee jaar een diploma hoger
onderwijs (in dag- of avondtraject of via e-learning). De opleidingen werken
nauw samen met het werkveld en hebben veel stage. Je kan daarna meteen
aan de slag of doorstromen naar een bachelor. Heb je geen diploma secundair
behaald, dan kan je een toelatingsonderzoek afleggen om te mogen starten.
Een professionele bachelor en educatieve bachelor zijn praktijkgerichte opleidingen van drie jaar (behalve Verpleegkunde en Musical, dat zijn
er vier). Met een bachelordiploma stroom je meteen door naar de arbeidsmarkt.
Wil je meer, dan kan je voor een master aan de universiteit gaan via een
schakelprogramma. Er zijn aan EhB ook bachelor-na-bachelors in de
gezondheidszorg, die verdere specialisaties bieden.
Onze academische bachelors en masters zijn kunstopleidingen van onze
beide Schools of Arts, namelijk RITCS en het Koninklijk Conservatorium
Brussel. Maar de Schools bieden ook professionele bachelors aan. Alle andere
academische opleidingen kan je volgen aan de universiteiten.
Met je diploma op zak kan je de stap naar een (verkorte) educatieve
bachelor of master zetten. O.a. die in de Kunsten om kunstenaar-leraar te
worden of de educatieve graduaatsopleidingen voor vakspecialisten.
Tot slot: dankzij ons grote aanbod aan postgraduaten en nascholingen
kan je jouw kennis permanent up-to-date houden. Bekijk het aanbod online.
Heel wat van onze bacheloropleidingen bieden we ook als flexibel onderwijs of
als verkort traject aan. Zo combineer je een job en studie via een traject op
maat. Of als je al een diploma behaald hebt, kan je vlot nog een behalen.
Je kan persoonlijk advies vragen via ehb.be/studiekeuze
En alles nalezen op ehb.be/studeren-op-jouw-maat

Wat studenten zeggen
De theorie omzetten in de
echte praktijk is superboeiend. In
het labo kunnen we wat we geleerd
hebben toepassen. Dankzij de
uitstekende begeleiding van de
docenten leren we zo zelfstandig
werken en bouwen we aan een
attitude die we ook later in het
werkveld kunnen gebruiken.”
Justine Aerts, studente Biomedische
Laboratoriumtechnologie

In mijn opleiding krijg ik
een stevig fundament van kennis
en skills. Ik word uitgedaagd
om te durven anders denken en
ik leer in scenario’s nadenken
over de toekomst. Ik kan hier
mezelf ontplooien tot een veelzijdig iemand die in staat is
unieke ideeën om te zetten in
verrassende projecten.”
Ben Van Camp, student Idea & Innovation
Management
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Betrap jij jezelf erop dat je graag jouw omgeving
observeert? Vind je het leuk om kritisch naar de
wereld te kijken, of denk je er graag over na wat
je kan doen om een impact te hebben op die
wereld? Zegt het je wel wat om je omgeving naar
jouw beeld te vormen? Werp dan een blik op de lijn
‘Wereldkijker’.
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Geniet jij ervan om creatief aan de slag te zijn?
Vind je het boeiend om in onbekende situaties te
improviseren, of kies je er voor om met nieuwe
ideeën te komen en deze verder te ontwikkelen?
Dan is de lijn ‘Verbeelding’ vast jouw ding.
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Haal jij er plezier uit om andere mensen gelukkig
te maken? Ben jij iemand die het fijn vindt om
anderen te helpen, of is het jouw ding om een
groep samen te houden en vooruit te duwen?
Check dan zeker de lijn ‘Mens’.
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CAMPUS DIEST
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één werk je in een communicatiebureau en ga je aan de slag met échte projecten.

zang, dans als speltraining stomen we jou klaar voor een (inter)nationale carrière!

ba Hotelmanagement
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KCB Je kiest tussen drie stromingen: klassieke, historische of jazz muziek. Nadien
bepaal je of je liever componeert, dirigeert of je verdiept in je eigen instrument.

ba Idea & Innovation Management

Educatieve ma Muziek & Podiumkunsten

schap en people skills. Je helpt later organisaties een nieuwe blik op uitdagingen werpen.

inspirerende en kunstzinnige leeromgeving als kunstenaar-leraar.

BLOEMENHOF/KANAL Unieke opleiding in Vlaanderen: innovatie, creativiteit, ondenemer-
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CAMPUS KAAI
CAMPUS KANAL

ba Journalistiek

Educatieve (verkorte) ba en ma Audiovisuele Kunsten

jobkansen a gogo. Je maakt én publiceert nieuws, begeleid door de strafste vaklui.

klas staan dankzij deze twee nieuwe opleidingen.

BLOEMENHOF/KANAL Word allround journalist in dé mediahoofdstad van Europa, stage- en
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CAMPUS MECHELEN
BUSLEYDEN ATHENEUM
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RITCS Met een professionele bachelor of een master of Arts op zak kan je ook voor de

Educatieve ba Kleuteronderwijs

Verkorte educatieve ba Musical

lijks één dag op stage en stelt zelf je studieprogramma samen naargelang je interesses.

vakmanschap naar een unieke bijdrage aan het onderwijs.

Educatieve ba Secundair Onderwijs

BLOEMENHOF/KANAL Word expert in twee vakgebieden. Naast een combinatie van

algemene vakken, is er ook de optie Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie.

ba Landschaps- & Tuinarchitectuur

KAAI Wil je jouw liefde voor zang, dans en spel doorgeven? Samen vertalen we je

Verkorte educatieve ba Secundair Onderwijs

DIEST/LEUVEN/KANAL/COOVI Heb je al een professionele of academische bachelor? Dan

kan je jouw vakkennis overdragen aan een nieuwe generatie.

graduaat Accounting Administration

DIEST/LEUVEN/BLOEMENHOF Je houdt wel van cijfers en nauwkeurigheid? Met deze

opleiding word jij de boekhoudkundige steun en toeverlaat van je bedrijfsleider.

Educatieve Graduaatsopleiding

JETTE De groene ontwerpopleiding waar je leert om duurzaam, creatief en klimaatbewust

te ontwerpen. Jouw leerbiotoop? De plantentuin van Meise.

DIEST/LEUVEN/COOVI Je bent een ervaren zelfstandige of een vakman/vrouw met een
passie? Hier leer je je expertise doorgeven aan jongeren of volwassenen.

ba Multimedia & Creative Technologies*

graduaat Systeem- & Netwerkbeheer

technologieën, van motion capture tot augmented reality, van AI tot IoT.

oplossingen? Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou.

KAAI Ambitieus en ondernemend? Bedenk je graag systematische en technologische

ba Organisatie & Management*

graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek & Archief

een meertalige duizendpoot die echt weet wat er leeft binnen een organisatie.

dit nieuwe goud te beheren in digitale tijden?

BLOEMENHOF/KANAL Je wordt de co-manager die elk bedrijf nodig heeft. Je groeit uit tot

CAMPUS LEUVEN

lma

Hot

RITCS/KCB We leren je om jouw artistieke kennis en passie te vertalen naar een

LEUVEN Informatie en documentatie zijn van onschatbaar belang. Help jij organisaties

CAMPUS KCB
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ba/ma Muziek

mentfunctie in de internationale hospitalitysector. Je runt er zelfs elk jaar een tophotel.

ba Pedagogie van het jonge kind

graduaat Internet of Things

kansen verdienen. Je coacht ouders en volwassenen en werkt in diverse sectoren.

ons en elkaar. Help jij organisaties slimme IoT-oplossingen te implementeren?

BLOEMENHOF/KANAL Je bent sociaal geëngageerd en je vindt dat kinderen en jongeren alle
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KAAI Dankzij de snelgroeiende wereld van IoT kunnen ook apparaten communiceren met

ba Sociaal Werk

graduaat Juridisch-administratieve Ondersteuning

beter kan maken. Hier sta je vanaf dag één met beide voeten in de praktijk.

vind werk in de verzekerings- of immosector.

BLOEMENHOF/KANAL Je denkt graag na over hoe onze samenleving werkt én over hoe je ze

ba Toegepaste Informatica
Ped

KAAI Ook wel de triatlon van de podiumkunsten genoemd. Met evenveel aandacht voor

BLOEMENHOF/KANAL Brussel, dé plek bij uitstek om je klaar te stomen voor een manage-

KAAI Je wordt de digitale maker van de toekomst. Je experimenteert met innovatieve

CAMPUS JETTE

CAMPUSSEN RITCS

Ba

ba Musical

BLOEMENHOF/KANAL De communicatiemanager van morgen start in Brussel. Vanaf dag

CAMPUS BLOEMENHOF

rwij

dua
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ba Communicatiemanagement

BLOEMENHOF/KANAL We laten je van meet af aan wekelijks één dag stage volgen en zetten

derw
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RITCS/KAAI Creëer je eigen universum als acteur of regisseur. De start van een artistieke
carrière binnen een eigenzinnige opleiding in hartje Brussel.

vol in op taalkennis Frans. Zo sta je sterk in je schoenen en word je een straffe leraar.
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Campus. Ontdek ons uniek keuzetraject Forensisch Onderzoek.

Educatieve ba Lager Onderwijs
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ba/ma Drama

JETTE Het labo: de plek van waaruit je de wereld beter maakt. Zeker op de Brussels Health

BLOEMENHOF/KANAL Persoonlijke aanpak is essentieel: je gaat vanaf je eerste jaar weke-
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Vind jij het leuk om dingen te organiseren? Geniet
je ervan als de zaken dankzij jou op wieltjes lopen,
of ben jij de persoon die graag de lijstjes aanlevert
waardoor iedereen weet wat ze moeten doen? Haal
jij er voldoening uit om orde te brengen in de
chaos? Ga dan naar de lijn ‘Organisator’.

Verbeelding

Ba

Hou jij ervan om ingewikkelde problemen op
te lossen? Wil je graag jouw technisch inzicht
verbeteren en test je graag de dingen die je maakt?
Bouw je graag aan de wereld van morgen, met
technologische, digitale of andere bouwstenen?
Volg dan de lijn ‘Technologie’.

Waar stap jij op?

Organisator

Gra

Wereldkijker

Technologie

Waar stap jij op?

Niet voor
iedereen,
wel voor jou

ba Biomedische Laboratoriumtechnologie

LEUVEN Passie voor recht én praktisch ingesteld? Word rechterhand van een jurist of

graduaat Logies-, Restaurant- & Cateringmanagement

KAAI De kick-start voor elke digital expert met Brussel als onschatbare waarde: alle grote

ICT-spelers liggen om de hoek. Stageplaatsen en werk voor het grijpen.

BLOEMENHOF/KANAL Kies een flexibele en praktische opleiding waarin gastvrijheid en de
unieke beleving voor klant en gast centraal staan.

ba Toerisme- & Recreatiemanagement

graduaat Marketing- & Communicatiesupport

BLOEMENHOF/KANAL Klaar voor een job als eigentijds, kritisch vakantiemaker? Je leert de

nieuwste trends, meerdere talen en je reflecteert over de toekomst van reizen en vrije tijd.

BLOEMENHOF/KANAL Praktische doeners die marketing- of communicatieprojecten en
-acties op de rails kunnen zetten, dat is waar de sector om schreeuwt.

ba Verpleegkunde

graduaat Programmeren

patienten en infrastructuur. De ultieme plek om je skills in real life te trainen.

IT-basics en Integration.

JETTE Je studeert aan de Brussels Health Campus, omringd door dokters, chirurgen,

ba Voedings- & Dieetkunde

JETTE Ga op zoek naar de wetenschap achter voeding en specialiseer jezelf in voeding bij

sporters of voeding in de geriatrie.

ba Vroedkunde

JETTE We nemen je mee naar de wereld achter zwangerschap en bevalling. In het

KAAI Vier leerlijnen stomen je klaar voor een knelpuntberoep: Software, Web & Data,

graduaat Verpleegkunde

JETTE/MECHELEN In Jette en Mechelen maken we op drie jaar tijd een verpleegkundige

van jou, met de optie om daarna nog voor de bachelor te gaan.

graduaat Winkelmanagement

BLOEMENHOF/KANAL Maak van shoppen je beroep. Hou de touwtjes in handen van je

simulatiecentrum leer je de knepen van het vak tijdens levensechte situaties.

eigen zaak en zet je commerciële skills al tijdens je studie in.

ba Audiovisuele Kunsten (professioneel)

graduaat Elektromechanische Systemen

maken in een internationale context van live events en mediaproductie.

de toekomst. De arbeidsmarkt schreeuwt om jou!

RITCS Een professionele bachelor leidt je kritisch en praktisch op om je eigen weg te

KAAI Word de oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus van

ba/ma Audiovisuele Kunsten (academisch)

RITCS Reflecteer over wat je wil vertellen, realiseer eigen werk en kies voor animatiefilm,

Meer weten? ehb.be | ritcs.be | kcb.be

*Onder voorbehoud van goedkeuring.

radio, regie, schrijven, productie, cinematografie, sound design of montage.

Meer weten? ehb.be/opleidingen

Niet
wel voor jou

Sla een babbeltje met onze studenten, maak
kennis met je toekomstige docenten en blader
al eens door de cursussen.

Studiewijzer 2021
Infodagen 2021

Bachelors & graduaten in Brussel,
Leuven, Diest en Mechelen

Let’s get social
ehb.be
ritcs.be
kcb.be
/Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool
#ehbrussel

•
•
•
•
•

za. 13 maart
za. 24 april
za. 26 juni
za. 4 september
za. 11 september

Bekijk zeker ook ehb.be/infomomenten

Ik weet wat ik wil! Wat nu?
Je kan je gewoon van thuis uit inschrijven dankzij de online registratie. Daarna
kom je met je diploma van het secundair onderwijs naar de campus van je
gekozen opleiding. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan moet je eerst
een toelatingsonderzoek afleggen. Voor bepaalde opleidingen kan je met een
VDAB-contract jouw programma volgen. Je vindt de nodige links en informatie op
ehb.be/inschrijven
We geven je alvast de kosten mee uit 2020 (definitieve cijfers op onze
website): een voltijds bachelor- en graduaatsstudent betaalt €938,80 per jaar,
beursstudenten betalen €110,80 en bijna-beursstudenten €494,80 (prijzen
in 2020-2021; voor alle hogescholen dezelfde). Natuurlijk zijn er ook nog
andere kosten, zoals de aankoop van boeken, cursussen, specifieke kleding of
apparatuur. Je verneemt er alles over op een infodag of bij je inschrijving.
Andere interessante informatie, bijvoorbeeld over studietoelagen, lees je op
ehb.be/wat-kost-het

Kunstopleidingen

EhB heeft campussen in Brussel,
Leuven, Diest en Mechelen. Check
vooraf waar je verwacht wordt:

ehb.be/campussen

Onze campussen

Heb je al een hoger onderwijs diploma behaald? Dan is een bachelor in verkort
traject misschien iets voor jou (meestal dagtrajecten):

Onze bachelor- en masteropleidingen kan je volgen op één van de 6 campussen
in Brussel. Voor de graduaatsopleidingen heb je de keuze tussen Brussel, Diest,
Leuven of Mechelen. Hier vind je alle details.

• Journalistiek
• Multimedia & Creative
Technologies*
• Toegepaste Informatica
• Verpleegkunde
• Voedings- & dieetkunde
• Communicatiemanagement

Brussel

•
•
•
•
•
•
•

Hotelmanagement
Sociaal Werk
Toerisme- & Recreatiemanagement
Idea & Innovation Management
Educatieve ba Lager Onderwijs
Verkorte educatieve ba Secundair Onderwijs
Muziek

Werktrajecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 15 februari tot 19 februari (krokusvakantie)
Alle opleidingen openen de deuren om je een
voorsmaakje te geven van de studie of de job.
Als corona roet in het eten gooit, werken we
een digitaal programma uit. Begin 2021 lees
je meer via: ehb.be/workshopweek
voorzi

Verkorte trajecten

Wil je een job en studie combineren? Dan is een werktraject met afstandsonderwijs of lessen in de avond/in het weekend iets voor jou:

Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound
ritcs.be/meer-info
Koninklijk Conservatorium Brussel
kcb.be/openlesdagen

Workshopweek 2021
v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2020

Meer weten? ehb.be | ritcs.be | kcb.be

Kom eens langs - live
digitaal
voorofiedereen,

medialab.brussels
campus Kaai

ba Organisatie & Management*
ba Sociaal Werk
ba Pedagogie van het jonge kind
Educatieve ba Kleuteronderwijs
Educatieve ba Lager Onderwijs
ba Toegepaste Informatica
ba Landschaps- & Tuinarchitectuur
ba Verpleegkunde
ba Vroedkunde
ba Voedings- & Dieetkunde
Accounting Administration (Diest: 100%
digitaal, Leuven: contactonderwijs)

• graduaat Juridisch-administratieve
Ondersteuning
• graduaat Informatiebeheer:
Bibliotheek & Archief
• graduaat Programmeren
• graduaat Systeem
& Netwerkbeheer
• Educatief graduaat Secundair
Onderwijs
• Verkorte educatieve ba Secundair
Onderwijs

Alle voorwaarden en actuele info via ehb.be/ﬂexibel-studeren
*Onder voorbehoud van goedkeuring.

Kom eens langs - live
iedereen,
of digitaal

Campus Jette: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
ba Biomedische Laboratoriumtechnologie | ba Verpleegkunde | ba Voedings& Dieetkunde | ba Vroedkunde | ba Landschaps- & Tuinarchitectuur |
graduaat Verpleegkunde (i.s.m. partner Busleyden Atheneum)
Campus Kaai: Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel
ba Multimedia & Creative Technologies* | ba Toegepaste Informatica |
graduaat Systeem- & Netwerkbeheer | graduaat Internet of Things | graduaat
Programmeren | graduaat Elektromechanische Systemen |
ba Musical | Verkorte educatieve ba Musical | ba/ma Drama
Campus Bloemenhof: Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel
& Campus Kanal: Slotstraat 28, 1000 Brussel
ba Communicatiemanagement | ba Hotelmanagement | ba Idea & Innovation
Management | ba Journalistiek | ba Organisatie & Management* | ba
Sociaal Werk | ba Toerisme- & Recreatiemanagement | graduaat Accounting
Administration | graduaat Logies-, Restaurant- & Cateringmanagement |
graduaat Winkelmanagement | graduaat Marketing- & Communicatiesupport |
Educatieve ba: Kleuteronderwijs - Lager Onderwijs - Secundair Onderwijs |
ba Pedagogie van het jonge kind | Verkorte educatieve ba Secundair
Onderwijs (dagtraject)
Campus COOVI: Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht
Verkorte educatieve ba Secundair Onderwijs (avondtraject) | Educatieve
Graduaatsopleiding Secundair Onderwijs (avondtraject)
RITCS: A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel en De Bottelarij, Delaunoystraat
58, 1080 Brussel
professionele ba Audiovisuele Kunsten | academische ba/ma Audiovisuele
Kunsten | ba/ma Drama | Educatieve master Muziek & Podiumkunsten |
Educatieve (verkorte) ba en ma Audiovisuele Kunsten
*Onder voorbehoud van goedkeuring.

Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB):
Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel
ba/ma Muziek | Educatieve master Muziek & Podiumkunsten | Verkorte
educatieve ba Musical

Niet voor
wel voor jou

Sla een babbeltje met onze studenten, maak
kennis met je toekomstige docenten en blader
al eens door de cursussen.

Studiewijzer 2021

Infodagen 2021

Diest, Leuven en Mechelen
Campus Diest: Boudewijnvest 3, 3290 Diest
Educatieve Graduaatsopleiding | Verkorte educatieve bachelor |
graduaat Accounting Administration
Campus Leuven Interleuvenlaan 5, 3001 Heverlee
graduaat Accounting Administration | graduaat Juridisch-administratieve
Ondersteuning | graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek & Archief
Educatieve graduaatsopleiding | Verkorte educatieve bachelor
Campus Busleyden Atheneum (partner) – Mechelen:
Augustijnenstraat 78, 2800 Mechelen
graduaat Verpleegkunde

Vlot en goedkoop naar je campus
Onze campussen in Brussel zijn vlot verbonden door het openbaar vervoer. Je hebt al voor
€50 een jaarabonnement van de MIVB om onbeperkt de metro, tram, bus en zelfs trein
in Brussel en deelgemeenten te gebruiken. Voor de sportievelingen is er het deelsysteem
van de Villo!-fiets. En vergeet niet de deelsteps in de stad! Trein en bus (De Lijn) zijn
ook een goede keuze om naar onze campussen in Diest, Leuven en Mechelen te gaan.
Daarnaast is er voldoende gratis parking voor wie met de auto komt.

Bachelors & graduaten in Brussel,
Leuven, Diest en Mechelen

Let’s get social
ehb.be
ritcs.be
kcb.be
/Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool
#ehbrussel

•
•
•
•
•

za. 13 maart
za. 24 april
za. 26 juni
za. 4 september
za. 11 september

Bekijk zeker ook ehb.be/infomomenten

Kunstopleidingen
Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound
ritcs.be/meer-info
Koninklijk Conservatorium Brussel
kcb.be/openlesdagen

Workshopweek 2021
v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2020

EhB heeft campussen in Brussel,
Leuven, Diest en Mechelen. Check
vooraf waar je verwacht wordt:

ehb.be/campussen

• 15 februari tot 19 februari (krokusvakantie)
Alle opleidingen openen de deuren om je een
voorsmaakje te geven van de studie of de job.
Als corona roet in het eten gooit, werken we
een digitaal programma uit. Begin 2021 lees
je meer via: ehb.be/workshopweek
voorzi

