Handleiding online inschrijving
STAP 1: Maak een account

1. Kies de opleiding die je wil volgen.
2. Bij een aantal opleidingen moet je meteen ook een afstudeerrichting
kiezen (een optie hierbij kan ook zijn “kies ik nu (nog) niet”).

3. Vul je e-mailadres en wachtwoord in.

! Heb je al een account

aangemaakt, dan kan je via
"Registratie wijzigen" hier
verder mee aan de slag.

4. De privacyverklaring.

STAP 2: Kies je opleiding en te volgen traject

1. Beschik je over een diploma secundair onderwijs en wil je een volledig
eerste jaar volgen, kies dan voor ‘bachelor (ba) in...’ Voor een aantal
opleidingen dien je ook een keuze-optie of afstudeerrichting te kiezen.
Die worden duidelijk weergegeven bij de keuze van jouw opleiding.
2. Wie eerder al een bachelor- of masteropleiding heeft gevolgd, kan
mogelijk kiezen voor een specifiek verkort traject op basis van het
diploma hoger onderwijs.

3. De keuze voor een aangepast programma: Wil je een programma op
maat (bijvoorbeeld een minder zwaar traject om studeren en werken
combineerbaar te houden) of ben je van plan om vrijstellingen aan te
vragen, selecteer dan 'Ja'.

STAP 3: Vul jouw identiteitsgegevens in
Je hebt de keuze om:

1. Jouw Belgische identiteitskaart in te lezen met een e-ID kaartlezer
2. Zelf jouw gegevens in te geven

STAP 4: Geef je diplomadetails door

Kies eerst de herkomst van jouw diploma secundair onderwijs.

Ben je dit schooljaar afgestudeerd of ga je afstuderen, maar heb je jouw diploma
nog niet ontvangen? Vul dan 30/06/2020 in als diplomadatum.
Was je eerder al ingeschreven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit? Geef
dit dan zeker ook door.

Ben je een student die in Nederland een diploma behaalde? Bezorg ons dan je
diploma.

STAP 5: Vul jouw bijkomende, persoonlijke gegevens aan

STAP 6: Geef aan of je beroepsmatig actief bent

STAP 7: Geef door of jij, jouw ouders of je werkgever het
inschrijvingsgeld zullen betalen

STAP 8: Laad de benodigde documenten op

1. Diploma
2. Scan identiteitskaart (niet nodig als je die bij stap 3 al inlas)
3. De instaptoets lerarenopleiding indien je kiest voor een lerarenopleiding.

STAP 9: Finaliseer jouw registratie (en leg je studieprogramma
vast)

Klik op de knop ‘Studieprogramma vastleggen’. We willen graag meegeven dat
iedereen die op deze knop klikt, gezien wordt als iemand die zich graag
definitief wilt inschrijven aan de Erasmushogeschool Brussel.

Wie in stap 2 voor een aangepast programma koos, dient gewoon op
afsluiten te klikken. Maak een afspraak met je trajectbegeleider om je
aangepast programma te bespreken.

Koos je een aangepast programma in stap 2 en wil je in een
graduaatspopleiding te Campus Leuven of Diest inschrijven? Volg dan deze
stappen.

Kies vervolgens onderaan bij deeltraject wat jij graag wilt volgen. Ook
eventuele keuze-opties of afstudeerrichtingen worden hier weergegeven.
Maar niet elke opleiding heeft die keuze(s).

Vervolgens maak je – indien dit wordt gevraagd – binnen dat deeltraject jouw
persoonlijke keuze. In het voorbeeld hieronder kan je als student kiezen voor
Duits 1 of Spaans 1 als vierde taal. Heb je al jouw persoonlijke keuzes gemaakt?

Top!
Je hebt nu de volgende opties:
•
•
•
•
•
•

Voorlopig opslaan als je nog niet helemaal zeker bent
Definitief opslaan, je bevestigt je inschrijving
Volledig opnieuw beginnen
De samenvatting van je studieprogramma bekijken
Eindcontrole laten uitvoeren om na te gaan of alles in orde is
Ons contacteren mocht je nog vragen hebben.

Ten slotte keer je terug naar je webregistratie en klik je bovenaan voor
‘Afsluiten’. Het is pas na klikken op ‘Afsluiten’ dat we je inschrijving definitief
kunnen verwerken. Vergeet dat niet te doen.
Je ontvangt dan onmiddellijk een mail met meer info voor de door jouw gekozen
opleiding. Welkom bij de Erasmushogeschool Brussel!

Je koos voor een graduaatsopleiding in Leuven of Diest

Je koos voor een graduaatsopleiding in onze campus Leuven of Diest en wil een
aangepast programma. Kies dan via de knop ‘studieprogramma samenstellen’
voor welke vakken je wil inschrijven.

Kies vervolgens onderaan bij deeltraject wat jij graag wil volgen. Ook eventuele
keuze-opties of afstudeerrichtingen worden hier weergegeven. Maar niet
elke opleiding heeft die keuze(s).

In het volgende scherm zie je een lijst met vakken verschijnen. Vink de vakken
aan die je zou willen volgen onder kolom ‘S’.

Klaar? Klik dan onderaan op de knop ‘voorlopig opslaan’, keer terug naar je
webregistratie en klik bovenaan voor ‘Afsluiten’. Het is pas na klikken op
‘Afsluiten’ dat we je inschrijving definitief kunnen verwerken. Vergeet dat niet te
doen.
Je ontvangt dan onmiddellijk een mail met meer info voor de door jouw gekozen
opleiding. Welkom bij de Erasmushogeschool Brussel!
Ter info: het programma dat je koos zal steeds met je trajectbegeleider
besproken moeten worden.

