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Ons DNA



 Emancipatie, verbondenheid en inclusie

 Brussel, grootstedelijkheid, cultuurcompetentie

 Cultuur, kunstzinnigheid

 Identiteit, burgerschap, engagement

 Querkiness







The name is …

 Erasmushogeschool Brussel

 Sociaal maatschappelijk profiel 

 Brussels en grootstedelijk

 Stadscampussen en periferie

 Steeds groeiender aandeel Brusselse studenten







Uitdagingen en groeikansen



 Taalvaardigheid studenten en taaleisen beleid en onderwijsveld
 Verbindend communiceren als boost voor kwalitatieve interactie 

binnen ‘samen opleiden’ (KKGK3)

 Studievaardigheden/vooropleiding

 Kwetsbare situaties en achtergrond

 Verantwoordelijkheid voor familie, gezin en financiën

 Kosten 

 Onderschatting opleiding/maatschappelijke status



Taal en studie

 Instaptoets

 Eigen taalscreening

 Studie- en taalvaardigheden (A en bis)

 Individuele taalbegeleiding/studiebegeleiding

 Stuvo (statuten, centen, trainingen, psycho-sociale
ondersteuning, …)

 Aandacht voor taal in alle vakken en door alle lectoren

 Inzetten op coaching en persoonlijke aanpak



Cultuureducatie

• Cultureel bewustzijn 
in de breedst 
mogelijke zin

 Referentiekader 

 Kijk op de wereld

 Wereldburgerschap 

 Engagement





In connectie en 
confrontatie 

Projecten 

 Vertellen in de grootstad

 Boekenbende aan huis

 Kinderparticipatie/Klein Kasteeltje

 Kind in de buurt

 Connecting

 Dekolonisering (Matonge)

 …



Kosten drukken

 Kleine Kinderen, Grote Kansen

 Screening en drukken van de kosten

 Bewuste keuze voor kosteloos materiaal, natuurmaterialen, 
recyclagematerialen, …

 Gespreide betaling, Stuvo EhB, …



Kleine 
Kinderen, 
Grote Kansen 
1, 2 en 3

https://www.grotekansen.be/nl/home/1



De Baobab en Together for a diploma
 Brusselaars met goesting om met kinderen te werken

 Werken en studeren

 Al aan het werk in een Brusselse school

 https://evabxl.be/project/de-baobab/

 https://evabxl.be/project/together-for-a-diploma/

Werktraject EhB
 Zij-instromers

https://evabxl.be/project/de-baobab/
https://evabxl.be/project/together-for-a-diploma/


 Samen opleiden

 Coaching voor elk olod en van elke student

 Peer coach of buddy

 Nabijheid en toegankelijkheid van docenten



• Brede Hogeschool nieuwe campus (connectie met de buurt, co-creatie, positief 
beeld, ambassadeurschap voor het beroep, innovatieve werkvormen, …



Corona



Wat zou ons 
helpen?

 Positief verhaal, ambassadeurschap door alle betrokkenen

 Ander, positieve kijk op onderwijs en zeker onderwijs aan jonge 
kinderen

 Verlenging van de opleiding/investering in begeleidingscapaciteit 
van het hoger onderwijs

 Investering en ruimte voor innovatie, onderzoek en
internationalisering

 Andere manieren van enthousiasmeren en gidsen van kandidaten, 
andere instroom- en doorstroomkanalen (onderwijsassistent, 
kinderbegeleider, atelierista, vrijwilliger, integreren settings van 0 
tot 6, …)

 …



Wij zijn betrokken 
bij …  VALUE 

01.01.2018 – 31.08.2020 
https://www.value-ecec.eu/

 INTERCULTURAL ECEC 
01.09.2018 – 30.08.2021 

 READY TO READ 
01.10.2019 – 30.09.2021 

 EU- SELF
Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education
and Care in Europe
01.11.2019 – 30.04.2022

 HORIZON 2020 
COMMUNITIES FOR SCIENCES ‘Towards promoting an inclusive 
approach in Science Education” (C4S H2020) 
01.10.2020 - 30.09.2023
http://www.communities-for-sciences.eu/

 STEAM+



 Contact:

 Leen Rosiers
Opleidingshoofd Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

 marleen.rosiers@ehb.be



Campus Kanal
Slotstraat 28
100 Brussel

mailto:marleen.rosiers@ehb.be

