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In deze tekst geeft de EhB je informatie die nuttig voor je kan zijn nu je je diploma behaald
hebt. We geven je tal van links die je kunt aanklikken om bijkomende informatie te lezen.
Ook op de website alumni.ehb.be vind je nog bijkomende informatie

1.

CENTEN VOOR STUDENTEN

Heb je de studies beëindigd? Dan kan je verschillende wegen uit: je kan nog verder gaan
studeren (eventueel in het buitenland) maar je kan ook kiezen om meteen aan de slag te
gaan op de arbeidsmarkt.
Indien je een job gevonden hebt, dan komen een aantal belangrijke vragen om de hoek
kijken: mag je een arbeidsovereenkomst zomaar beëindigen, wat met ziekte of een
ongeval, heb je recht op vakantie, enz. Indien je aan de slag wil gaan als zelfstandige,
gelden er bovendien vaak andere regels. Vlhora (Vlaamse Hogescholenraad) heeft een
aantal vragen opgelijst op haar website www.centenvoorstudenten.be. Neem daar dus zeker
eens een kijkje.

Klik hier door naar centenvoorstudenten:
0. Studiekosten
1. Studietoelagen
2. Studiefinanciering
3. Kinderbijslag
4. Studentenarbeid
5. Belastingen
6. Onderhoudsplicht
7. Leefloon
8. Werkloosheid
9. Studeren als werknemer
10. Andere tegemoetkomingen
11. Wijzigen of stoppen

2.

ALUMNIWERKING AAN DE EHB

2.1

In contact blijven via de alumnipagina
alumni.ehb.be

Blijf in contact met de Erasmushogeschool Brussel en laat je gegevens na in onze
alumnidatabank. Via de centrale alumnipagina op onze website kun je jezelf aanmelden. Vul
je gegevens in en wij voegen je toe aan onze adressen. Je kunt er ook nalezen welke
kortingen je krijgt.
Wil je meewerken aan ons onderwijs, bijvoorbeeld als stagebegeleider, of door een
onderzoeksproject aan te vragen, dan kun je dat met een contactformulier op de alumnisite
opgeven. Wij nemen dan contact op.
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De EhB organiseert regelmatig evenementen en projecten, zowel op cultureel als op
onderwijskundig vlak waarbij alumni van harte welkom zijn. Om hiervan op de hoogte te
blijven, kun je je abonneren op de EhBrief. Een mailtje naar ehbrief@ehb.be volstaat.

2.2

Sociale Media

Je kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten via twitter.com/ehbrussel of
https://www.facebook.com/erasmushogeschool. Op onze website vind je ook nog andere
groepen die zich specifiek tot alumni richten.

2.3

Verder studeren

2.3.1 Korte opleidingen
Een overzicht van onze verschillende postgraduaten en bij- en nascholingen vind je op deze
website: www.ehb.be/plus.

2.3.2 Een bijkomend EhB- of VUB-diploma?
Wil je de mogelijkheden onderzoeken om aan onze Associatie een tweede diploma te
behalen, dan helpt deze tool je verder:
www.universitaireassociatiebrussel.be/verderstuderen-en-herorienteren
Het is traditie dat onze studenten aan de VUB en de
EhB een op maat aangepaste begeleiding krijgen.
Naast
die
ondersteuning
van
de
(studie)trajectbegeleiders helpt de tool bij het online
terugvinden welke studies aansluiten op het
behaalde diploma. Als je in de lijst van de
vervolgopleidingen niet meteen vindt wat je zoekt,
dan krijg je een op maat gemaakt en persoonlijk
advies van je (studie)trajectbegeleider, die een ad
hoc programma samenstelt (bv. een verkorte
bachelor,
een
schakelof
een
voorbereidingsprogramma).

2.3.3 Werken en studeren aan de EhB
Zie je aan de EhB een tweede studie die je aan je CV wilt toevoegen, maar wil je tegelijk
ook werken? Misschien kun je beide combineren! We hebben voor verschillende
professionele en academische opleidingen een traject uitgewerkt dat de combinatie werk en
studie mogelijk maakt. Het gaat (op dit moment) om de volgende opleidingen:
Design & Technologie


Werken en studeren: Bachelor Toegepaste Informatica
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Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur





Werken
Werken
Werken
Werken

en
en
en
en

studeren:
studeren:
studeren:
studeren:

ba Landschaps- & Tuinarchitectuur
bachelor Vroedkunde
bachelor Voedings- & Dieetkunde
bachelor Verpleegkunde

Management, Media & Maatschappij



Werken en studeren: Bachelor in Sociaal Werk
Werken en studeren: bachelor Office Management

Onderwijs & Pedagogie




Werken en studeren: bachelor Pedagogie van het Jonge Kind
Werken en studeren: bachelor Lager Onderwijs
Werken en studeren: bachelor Kleuteronderwijs

De EhB biedt twee vormen van werktrajecten aan:
1) Werktrajecten die inhoudelijk identiek zijn aan
het programma van de dagopleiding. Je doorloopt
dus hetzelfde programma van 180 studiepunten.
2) Verkorte werktrajecten voor als je al een
diploma hoger onderwijs hebt, over relevante
ervaring beschikt of andere kwalificaties bezit in
het gekozen studiedomein.
Meer informatie over deze werktrajecten en
contactgegevens vind je op de EhB-website:
www.erasmushogeschool.be/werken-en-studeren.
Heb
je
sociaaljuridische
vragen
over
arbeidscontracten, aantal werkdagen, loon, belastingen, kinderbijslag of verzekering, dan
kun je terecht bij Stuvo EhB. Bel Angelique op 02/526 86 03 of mail haar op
angelique.roels@ehb.be.

2.3.4 Verder studeren of op stage in het buitenland
Misschien denk je erover om in het buitenland verder te studeren, of om in het buitenland
aan de slag te gaan. Algemene informatie over studeren of werken in het buitenland
(bijvoorbeeld de gevolgen voor kindergeld, beurzen, visa, ziekteverzekering, belastingen,
…) staat op deze sites verzameld:
www.kamiel.info
Kamiel maakt je internationaal mobiel. Hij is er voor jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die
voor een tijdelijke, niet-toeristische activiteit naar het buitenland gaan. Kamiel vertelt je
welke paperassen je vóór je vertrek in orde brengt. Zo hoef je je geen zorgen te maken
over je sociale zekerheid.
www.studeerinhetbuitenland.be
Het ‘Handboek Studeer in het Buitenland’ is een bijzoner uitgebreide online publicatie van
Flanders Knowledge Area vzw. Je vindt er informatie specifiek voor Vlaamse studenten die
in het buitenland willen gaan studeren of stage lopen
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Hieronder volgt een overzicht van buitenlandse vacaturesites die stages, (studenten)jobs,
vrijwilligerswerk en andere aanbieden.















Nationale Vacaturedatabank (Nederland)
China Internship Solutions Corp (CISC)
Service Volontaire International
Going global: International Careers
Wereldwijzer: studie en stage in het buitenland
EuroBrussels.com: stages
Juniorprogramma van BTC (ontwikkelingssamenwerking)
Bel’J: werk twee tot drie maanden bij een organisatie in Wallonië of de Duitstalige
Gemeenschap
Europees Vrijwilligerswerk (EVS)
Go Strange: informatie over hoe je een internationaal avontuur moet aanpakken
Jint: stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van
jongeren en jeugdorganisaties
Stagepunt: een virtuele ontmoetingsplaats waar ondernemingen uit de sociale
economie - en ngo's uit de ontwikkelingssamenwerking - in contact komen met
kandidaat-stagiairs uit een divers gamma van opleidingen in Vlaanderen en
omgekeerd.
VIA organiseert interculturele uitwisselingen door middel van vrijwilligerswerk

Mobiliteitsbeurs Erasmus+
Alumni van Vlaamse Hogeronderwijsinstellingen (Ba, Ma of ManaMa) kunnen voor een stage
in Europa nu ook beroep doen op een Erasmusbeurs. Deze beurs dient bij EhB aangevraagd
te worden tijdens het laatste jaar van je studies. Je kan tot maximum 1 jaar na afstuderen
op mobiliteit gaan. Let wel op: indien je tijdens je studies al op Erasmus ging, worden deze
maanden afgetrokken van het totaal van 12 maanden. Dit wil zeggen dat, indien je
bijvoorbeeld tijdens je bachelor 4 maanden op Erasmus was in het kader van studie en/of
stage, je nog aanspraak kan maken op een beurs voor 8 maanden na afstuderen.

2.4

Vacatures

De hogeschool ontvangt regelmatig vacatures voor alumni en studenten. We verzamelen ze
op de site (vacatures.extern.be) zodat je ze gemakkelijk kunt bekijken. Je kunt ook zelf een
vacature toevoegen.

3.

SPECIFIEKE INFORMATIE PER
DEPARTEMENT

Hierna volgen enkele tips van de opleidingen zelf die nuttig kunnen zijn na je afstuderen.
Heb je zelf nog een link die je wilt delen met je studiegenoten, laat het ons gerust weten
(alumni@ehb.be)!

3.1

Design & Technologie

Toegepaste informatica - Dig-X
Indien je wenst verder te studeren, kan dit binnen het departement Design & Technolgie.
Via een programma van anderhalf jaar (90 studiepunten) kun je een extra bachelordiploma
in de Multimedia & Communicatietechnologie (Multec) behalen. Bekijk ook de beschreven
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tool op pagina 4. Ook op facebook en twitter zijn we aanwezig met Dig-X. Via deze pagina’s
kan je de events, waar ook jij op uitgenodigd bent, van het departement Design &
Technologie blijven volgen.
Een interessante website voor vacatures is http://www.ictjob.be.
twitteraccounts in de gaten: @ictjob_be, @ictvac, @IT_Jobs_Belgium.

Hou

ook

deze

Voor de alumniwerking en vacatures: neem regelmatig een kijkje op http://alumni.ehb.be.
Multimedia & Communicatietechnologie - Multec
Er zijn dit jaar nog geen afgestudeerden voor deze opleiding. Uiteraard gelden de
hierbovengenoemde sites echter ook voor interessante informatie. Op facebook en twitter
vind je de opleiding onder de naam Multec.

3.2

Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

Opleidingen in de gezondheidszorg
Allerhande info over gezondheidszorg vind je op www.health.fgov.be. Voor verder studeren
verwijzen we je naar de tool op pagina 4. Ook het tropisch instituut in Antwerpen heeft een
interessant aanbod: www.itg.be. Alles over onze eigen navormingen vind je terug op
www.ehb.be/plus.
Voor
de
alumniwerking:
neem
regelmatig
een
kijkje
op
http://alumni.ehb.be.
Landschaps- & Tuinarchitectuur
Verder studeren: aan de VUB kun je kiezen voor Stedenbouw & Ruimtelijke planning:
http://www.vub.ac.be.
Als je wilt verder studeren in het buitenland (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk),
neem je contact op met steven.goossens@ehb.be.
Interessante websites:







3.3

http://www.abajp.beBelgische
vereniging
van
Tuinarchitecten
en
Landschapsarchitecten
http://www.kubiekeruimte.be/– Kubiekeruimte
http://www.le-notre.org- Thematische internationale netwerken
www.ifla.net - International Federation of Landscape Architects
www.efla.org - European Foundation for Landscape Architecture, IFLA Central Region
Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op http://alumni.ehb.be.

Management, Media & Maatschappij

Bachelor Communicatiemanagement
Het loont zeker de moeite je aan te sluiten bij de groep ‘Alumni Communicatie
Erasmushogeschool’ op www.linkedin.com om contact te houden met andere alumni en je
professioneel netwerk uit te bouwen. Intussen telt onze groep meer dan 400 leden, het
ideale platform dus om te netwerken! Via deze groep word je op de hoogte gebracht van
interessante vacatures.
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Naast de eigen websites van potentiële werkgevers (reclamebureaus, evenementenbureaus,
PR-bureaus, …) vind je op onderstaande sites meestal ook een goed overzicht van vacatures
in de sector:




www.pub.be
www.bdma.be
www.mm.be

Ook de site van de ‘Association of Communication Companies’ (ACC, www.accbelgium.be)
loont zeker de moeite om eens te gaan bekijken. Zij publiceren zelf geen vacatures maar
onder ‘useful links’ vind je links naar talrijke verenigingen, federaties en dergelijke.
Bachelor Hotelmanagement
Tof om te weten is dat er op www.linkedin.com een groep bestaat (‘Alumni
hotelmanagement Brussel EhB - CERIA - COOVI - Wemmel’), beheerd door Christel
Theunissen (opleidingshoofd). Via deze groep kun je op een vlotte manier contact houden
met andere alumni en je professionele contacten uitbouwen en managen. Op facebook kan
je je ook aansluiten aan de groep “EhB Hotelmanagement”. Via deze pagina blijf je op de
hoogte van de activiteiten van de opleiding.
Bachelor Journalistiek
Een goed startpunt voor een job in de journalistiek is de website van de Algemene
Vereniging van Beroepsjournalisten van België en de Vlaamse Vereniging van Journalisten
(www.agjpb.be/vvj) waar je onder ‘diensten’ een afdeling ‘vacatures’ vindt. De Vereniging
plaatst zelf vacatures op z’n site, en verwijst ook door naar andere gespecialiseerde sites.
Daarnaast publiceren de meeste uitgeverijen en mediabedrijven ook vacatures op hun eigen
site.
Bachelor Office Management
Naast de algemene jobsites kun je ook een kijkje nemen op een aantal websites van
uitzendbureaus die zich specifiek richten tot management assistants: www.secretaryplus.be of de afdeling ‘Top Secretaries’ van Adecco (www.adecco.be). Via de vakvereniging
EUMA (European Management Assistants) kun je een professioneel netwerk uitbouwen en
op de hoogte blijven van interessante vacatures (http://www.eumabelgium.be). Via de
Linkedin groep “Alumni Office Management Erasmushogeschool” blijf je in contact met exdocenten en ex-collega’s.
Bachelor Sociaal Werk
Interessante sites in deze sector zijn onder andere:






www.11.be - Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
www.vvsg.be - Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten
www.alterjob.be - Jobsite voor de non-profit sector en de sociale economie
http://vdab.be/beroepen/maatschappelijk_assistent.shtml
http://vdab.be/werkzoeken/werkzoeken.jsp

Bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement
Op www.linkedin.com bestaat een groep alumni Toerisme en Recreatiemanagement om
contact te houden met vroegere medestudenten.
Naast de websites van bedrijven die actief zijn in de toerisme- en recreatiesector, kun je
ook een bezoek brengen aan de websites van een aantal (vak)verenigingen:
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www.vvr.be - Vereniging van Vlaamse Reisbureaus
www.abto.be - Association of Belgian Touroperators
www.bto.be - Belgian Travel Organisation Vlaanderen
www.fti-fit.be - Federatie van de Toeristische Industrie

Via de LinkedIn groep “Alumni EhB TRM” blijf je in contact met ex-docenten en ex-collega’s.
Ook via de facebook groep EhB –Toersime- en Recreatiemanagement blijf je op de hoogte
van de activiteiten van de opleiding.

3.4

Onderwijs & Pedagogie

Alle info over onderwijs vind je op www.ond.vlaanderen.be.
Voor verder studeren verwijzen we je naar de tool op pagina 4. Alles over navorming vind je
terug op www.ehb.be.
Voor werken in Brussel, bezoek deze pagina http://www.lesgeveninbrussel.be/
Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op http://alumni.ehb.be.

3.5

Koninklijk Conservatorium Brussel | School of Arts

Denk je aan een bijkomend diploma van leraar? De Specifieke Lerarenopleiding Muziek kan
je volgen aan het KCB en is onontbeerlijk om in het muziekonderwijs aan de slag te gaan.
Vraag meer informatie aan het opleidingshoofd (luk.bastiaens@ehb.be) of de
trajectbegeleider.
Het KCB wil met de oud-studenten contact houden en waar mogelijk helpen bij het verder
ontwikkelen en ontplooien van je carrière. Sluit je hiervoor aan bij de alumni-community
van de Vriendenkring Koninklijk Conservatorium Brussel.
Hiervoor krijg je een pak voordelen:






Gratis toegang tot alle concerten die door het KCB worden georganiseerd
Gratis toegang tot alle andere concerten die in het KCB worden georganiseerd met
medewerking van de Vriendenkring KCB.
Toegang tot de masterclasses van het KCB.
ontmoetingsmomenten en networking opportunities met o.m. de community van de
'Stichting KCB', ‘Conservamus’ en de Vriendenkring
Uitnodiging voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert & receptie

Wat moet je doen? Sluit je vandaag aan bij de vriendenkring van het Conservatorium vzw
en stort met vermelding 'alumnus/alumna KCB' 10 Euro op rekeningnummer 424-554624192 t.n.v. ‘Vriendenkring Conservatorium’ met vermelding 'alumnus 2012-2013'. Ga naar:
www.kcb.be/pagina/alumniwerking. Het mailadres is alumni@kcb.be
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RITS | School of Arts

Het RITS laat zijn oud-studenten niet snel los en volgt met interesse je verdere loopbaan.
Zo ben je steeds welkom op het traditionele Open RITS en de toonmomenten van Drama.
Via de website van het RITS kun je de activiteiten van het RITS Café en Cinema RITS
blijven volgen.
Enkele andere nuttige websites zijn:






www.vaf.be - Het Vlaams Audiovisueel Fonds
www.vti.be - Het Vlaams Theater Instituut
www.sabam.be - Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers
www.sacd.be - SACD is een auteursdienst die je advies geeft en je gratis helpt bij de
onderhandeling van je overeenkomsten
www.kunstenloket.be - Aanspreekpunt voor zakelijk advies voor kunstenaars,
medewerkers, opdrachtgevers en organisatoren

Werken de links niet meer? Meld het even aan dorien.brouwer@ehb.be.
Erasmushogeschool Brussel is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit of de
kosten van de dienstverlening op de in deze tekst vermelde sites.
Erasmushogeschool Brussel, Dienst Communicatie, mei 2014

