Graduaat in de Accounting Administration

Werkplekleren: een opportuniteit voor het werkveld
De opleiding Accounting Administration is voortdurend op zoek naar bedrijven en
organisaties die willen samenwerken met de Erasmushogeschool Brussel in het kader van
werkplekleren.
Lees onderstaand artikel om beter te begrijpen hoe werkplekleren een toegevoegde waarde
biedt aan studenten en bedrijven!

1. Wat is werkplekleren?
Werkplekleren is een verzamelnaam voor elke vorm van praktijkgericht leren. Naast de
gekende stage, zijn er ook vormen als projectwerk, workshops, netwerkevents,
bedrijfsbezoeken etc.
In onze graduaatsopleidingen wordt geen
scheidingslijn getrokken tussen theorie en
praktijk. Alles wat de student leert, wordt van het
eerste jaar, soms zelfs al tijdens de eerste weken
van de opleiding, toegepast en omgezet in de
praktijk.
Werkplekleren is geen sluitstuk van een opleiding,
maar komt terug doorheen de hele opleiding.
Beluister hier onze podcast over werkplekleren in
de praktijk en ontdek welke meerwaarde onze
studenten kunnen hebben voor jouw organisatie

2. In verschillende vormen
Vorm van werkplekleren

Inhoud

Stage 2

(observatie-stage) van een ruime week. Afhankelijk van de
individuele capaciteiten van de student kan deze stage al snel een
doe-stage worden.
(niveau beginner) van 10 dagen. Onze student plant deze stage in
samenwerking met de stageplaats en i.f.v. zijn/haar lesdagen
(niveau in ontwikkeling) van 3 weken

Stage 3

(niveau gevorderd) van 6 weken

Verkenning werkveld
Stage 1

Vanuit andere opleidingsonderdelen wordt er ook een vorm van werkplekleren aangeboden
waaronder computerboekhouden 2 en trends-vakken. Zo kan de stage nog worden uitgebreid met
in totaal 2 weken.
Studenten kiezen en zoeken zelf een stageplaats. Dat is tegelijk ook een oefening in het jezelf
verkopen. Ze krijgen daarvoor ook een sollicitatietraining.
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3. Grote opportuniteit voor het werkveld!
Investering

Opbrengst

Jong talent opleiden in jouw werkomgeving

aftoetsen of hij/zij in jouw bedrijf past
al deels intern vormen (efficiëntiewinst)

Project aanleveren voor studenten

ander perspectief binnenbrengen

Student begeleiden op de werkplek

mentoren leerkansen bieden en inspireren
invloed op het onderwijs van morgen

Kennismaken met opleiding via werkplekleren

beter zicht op competenties van starters en
integratie in bedrijf daarop afstemmen

Bijdragen aan opleiding van jong talent

maatschappelijk essentieel werk verrichten

4. Contact
De opleiding Accounting Administration is voortdurend op zoek naar een samenwerking met
bedrijven en organisaties.
Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen met ons!
Brussel

vanessa.moreau@ehb.be

E-learningtraject

sophie.coomans@ehb.be

Leuven

ludwig.jegers@ehb.be
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