Hoe mijn studiecontract ondertekenen / How to sign my studycontract.
Login en paswoord heb je op papier ontvangen / Login and password you got on a
paper.
Ga naar cas.ehb.be / Go to cas.ehb.be

Als je onderstaand scherm krijgt moet je 2 maal je logingegevens invoeren. / If you
get screen below you have to fill in you login twice.

Om je studiecontract te ondertekenen ga je naar Ibamaflex./ To sign you
studycontract you go to Ibamaflex.

Veranderen van taal NL of ENG klik op je naam dan krijg te de keuze. / To change
the language click on you name and you will get the choice Dutch or English.

Scrol naar onder op het scherm tot E-postbus verschijnt en open deze / Scrol tot he
bottom until you see E-inbox and open it.

Na het openen vind je alle documenten die we gepost hebben terug / after opening
you will find each document we posted.

Op het einde van het acedemiejaar vind je je resultaten online en kan je ook je
herinschrijving doen voor het volgend jaar / At the end of the year you will find your
result online and also the re-enrolment can be done online for the next year.
Andere belangrijke tools via cas zijn :
Other important tools on cas are :

hier krijg je feedback van de docenten deze worden
weergeven met de kleuren rood, oranje of groen
on this tool you get some feedback of the professors they, it
works with colors red, orange or green

deze tool is voor het vak kamermuziek hier worden de
examenprogramma’s ingediend
This tool is for the course chamber music by this tool
you have to fill in you exam program

op canvas vind je alle cursussen terug waarvoor
je ingeschreven bent. Dit is het platform tussen
studenten en docenten. Hier wordt de cursusinfo
geplaatst.
On canvas you find all the courses you are
enrolled for. This is the platform between
teachers and students. All information about the
course you must find there.

Ook het secretariaat heeft een cursus waar je
alle info vindt. Alle informatie over examens
verloopt via de cursus intranet muziek.
The student office has also a course where you can find information. All information
about exams will be given on the course intranet music.

