STUDEREN,

MAAR
HOE?

VOORBEREIDINGSACTIVITEITEN 2020

2 0 2 0

OPENLESDAGEN
24 FEBRUARI-28 FEBRUARI

VOORKENNISTOETSEN EN
SOS STUDIEKEUZE
19 FEBRUARI
VOORKENNISTOETSEN
22 MAART (INFODAG)

EERSTE HULP BIJ STUDIEKEUZE
14 APRIL
VOORBEREIDINGSCURSUS
TOELATINGSEXAMEN
ARTS/TANDARTS:
PERIODE FEBRUARI-MEI

VOORKENNISTOETSEN
EN SOS STUDIEKEUZE
24 JUNI

VOORKENNISTOETSEN
26 APRIL (INFODAG)

IJKINGSTOETS

VOORKENNISTOETSEN
EN SOS STUDIEKEUZE
19 AUGUSTUS

VOORBEREIDINGSCURSUS
CHEMIE EN FYSICA: 24-28 AUG
VOORBEREIDINGSCURSUS WISKUNDE
VOOR HUMANE WETENSCHAPPEN
1-11 SEPTEMBER
VOORBEREIDINGSCURSUS WISKUNDE
VOOR EXACTE WETENSCHAPPEN
1-11 SEPTEMBER
SOS STUDIEKEUZE
9 SEPTEMBER
IJKINGSTOETS
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VOORBEREIDINGSCURSUS
GESCHIEDENIS: 25-27 AUGUSTUS
START 7DE JAAR BIJZONDERE
WETENSCHAPPELIJKE VORMING

VOORKENNISTOETSEN
6 SEPTEMBER (INFODAG)
GEVONDEN WAT JE ZOEKT?

Aarzel niet om je snel in te schrijven.
Veel van deze cursussen zitten snel volgeboekt.
En omdat we kwaliteit hoog in het vaandel
dragen, kiezen we ervoor met kleine groepen aan
de slag te gaan.
Zo kan iedereen de nodige stappen vooruit zetten
en zijn slaagkansen een duwtje in de rug geven.

VOORBEREIDINGSACTIVITEITEN
NIETS IS ONDENKBAAR!
Wat te studeren? En waar?
Belangrijke vragen die nu door je hoofd spoken.
Vaak speelt nog iets anders: onzekerheid.
Kan ik het universiteitsniveau wel aan?
Heb ik voldoende kennis van wiskunde of
wetenschappen? Hoe zorg ik ervoor dat ik
zonder achterstand aan de start verschijn?
Dankzij de voorbereidingsactiviteiten in deze
brochure wordt niets ondenkbaar.
Als je bijvoorbeeld twijfelt over je voorkennis in bepaalde
domeinen, van wiskunde tot en met Nederlands, kan
je verschillende voorkennistoetsen afleggen. Je krijgt
feedback van onze studiekeuzebegeleiders die je
onmiddellijk vertellen of je kennis voldoende is voor de
opleiding(en) die je interesseren.
Of wil je je voorkennis bijspijkeren? Bekijk dan het aanbod
met voorbereidingscursussen die de leerstof uit het
secundair opfrissen waar nodig. Bijvoorbeeld bang van
statistiek? Dan volg je de cursus Wiskunde voor Humane
Wetenschappen. Ook voor het toelatingsexamen Arts/
tandarts bieden we cursussen aan. Wees er wel snel bij,
want sommige cursussen zijn erg gegeerd.
Wil je weten hoe het eraan toegaat tijdens een hoorcollege
in een grote aula? Hoe snel het gaat en hoe de les wordt
gegeven? Kijk dan zeker naar het programma van de
openlesdagen.
Andere pluspunten van deze activiteiten:
• Je leert onze campussen al kennen.
• Je raakt vertrouwd met de manier van lesgegeven.
• Je legt contacten met toekomstige medestudenten
én proffen.
• Je krijgt feedback over je studiekeuze.
• Je komt al helemaal in de academische sfeer.

LEGENDE
voor wie?
waar?

wanneer?

W

kostprijs?

WEET OOK DAT:
• je de mogelijkheid hebt te overnachten
Inschrijven verplicht via:
www.vub.be/voorbereiden
Meer info kan je verkrijgen bij
Studiebegeleiding:
begeleiding@vub.be
02 629 23 06
student.vub.be/begeleiding
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TEST JEZELF
Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?
Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel
tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.
Op basis van de resultaten kan je dan eventueel aansluiten op een van onze
voorbereidingscursussen.

VOORKENNISTOETSEN
MET DIRECTE FEEDBACK

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten, die in
hun opleiding chemie, fysica, wiskunde of statistiek
als onderdeel hebben

Van plan om volgend jaar een opleiding in de
wetenschappen te gaan volgen? Dan krijg je gegarandeerd
een pak fysica, chemie en wiskunde op je bord geserveerd.

• Februari:
• Maart:
• April:
• Juni:
• Augustus:
• September:

Welke voorkennis er in al die gebieden van je verwacht
wordt, is afhankelijk van de exacte opleiding die je wil
starten. Zo heb je in het ene geval een stevige voorkennis
wiskunde nodig en weet je in het andere geval best al
wat de wetten van Newton precies inhouden of welke
elementen er in de tabel van Mendeljev voorkomen.
Om uit te vissen hoe ver je al staat met je
wetenschapskennis, ontwikkelde de VUB
voorkennistoetsen voor chemie, fysica en wiskunde.
Bij de toets voor wiskunde komen alle aspecten aan bod.
Ook wanneer je statistiek in je lessenpakket zal hebben,
is deze toets aan te raden. Dit geldt onder meer voor
Psychologie, Sociologie en Politieke wetenschappen.
Wanneer je een van deze voorkennistoetsen gemaakt
hebt, overloopt een studiebegeleider samen met jou waar
er mogelijk nog pijnpunten zijn die je kan aanpakken voor
je aan je opleiding begint. Je krijgt hier tips over hoe je
dit thuis op zelfstandige basis kan gaan doen. Aangezien
deze toetsen op individuele basis worden afgenomen en
besproken, moet je hiervoor een afspraak maken. Na de
toets kan je ook het leven op de campus gaan ontdekken.
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woensdag 19 februari
zondag 22 maart (infodag)
zondag 26 april (infodag)
woensdag 24 juni
woensdag 19 augustus
zondag 6 september (infodag)

Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek & Brussels Health Campus
in Jette

W

Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVEN (VERPLICHT) VIA:
WWW.VUB.BE/VOORBEREIDEN

IK HEB WISKUNDE IN MIJN PAKKET!
Welke toets(en) kan je afleggen voor welke
opleidingen? We vatten het hier kort samen.
• Voor de opleidingen Ingenieurswetenschappen
en Ingenieurswetenschappen: Architectuur
is deelname aan de ijkingstoets verplicht
om je te kunnen inschrijven. Wil je al eerder
weten hoe je ervoor staat? Kom dan langs en
leg een Voorkennistoets wiskunde af, je krijgt
onmiddellijk erna al feedback.
• Voor de opleiding Industriële wetenschappen
en bio-ingenieurswetenschappen is er ook een
ijkingstoets maar de deelname is voor deze
opleiding niet verplicht. Daarnaast ben je ook
welkom om een Voorkennistoets wiskunde met
directe feedback af te leggen.
• Start je volgend jaar aan een opleiding
Handelsingenieur, Toegepaste Economische
Wetenschappen of een opleiding binnen
de Exacte Wetenschappen en Bioingenieurswetenschappen? Test dan je
wiskundekennis via de Voorkennistoets
Wiskunde met directe feedback.
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DE IJKINGSTOETS
Zit je in je laatste jaar van het secundair onderwijs en
ben je van plan volgend jaar Ingenieurswetenschappen,
Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Industriële
Wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen te
gaan studeren? Denk er dan aan om de ijkingstoets af te
leggen!
Samen met de andere Vlaamse faculteiten
(bio-)Ingenieurswetenschappen organiseert de VUB
jaarlijks zo’n toets waarin je jouw wiskundekennis kan
testen.
De ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur-architect bevat
bovendien een aantal vragen die specifiek gericht zijn op
ruimtelijk inzicht.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de
opleidingen:
• Ingenieurswetenschappen
• Ingenieurswetenschappen: Architectuur
• Industriële Wetenschappen
• Bio-ingenieurswetenschappen
Data worden bekendgemaakt op
www.ijkingstoets.be
Brussels Humanities, Sciences & Engineering 		
Campus in Etterbeek

W

Gratis, inschrijven is verplicht

Voor de opleidingen Ingenieurswetenschappen en
Ingenieurswetenschappen: Architectuur is deelname
aan de ijkingstoets verplicht. Je moet de toets dus
afleggen als je je voor een van deze opleidingen wil
inschrijven, voor Industriële wetenschappen en bioingenieurswetenschappen is de deelname niet verplicht.
De toets is niet bindend, wat betekent dat je toegelaten
wordt om in te schrijven, ongeacht het resultaat dat
je behaalt op de ijkingstoets. Tijdens de toets krijg je
meerkeuzevragen over onder andere volgende thema’s:
• Redeneren
• Begrippenkennis
• Wiskundige vaardigheden
• Wiskundige vragen in een fysica context
De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze omdat
hij je een beeld zal geven van je wiskundekennis en
-vaardigheden. Wiskunde maakt namelijk een belangrijk
deel uit van deze opleidingen.
Mocht je tijdens de test eventuele problemen
vaststellen, dan kan je die nog gaan bijschaven tijdens
de zomervakantie of tijdens de Voorbereidingscursus
Wiskunde voor exacte wetenschappen in september. Zo
kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.
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Wil je je goed voorbereiden op de ijkingstoets?
In de lente kan je deelnemen aan verschillende
voorbereidingssessies, telkens op een
woensdagnamiddag. Meer info verschijnt via
onderstaande link.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN (VERPLICHT) VIA:
WWW.VUB.BE/IJKINGSTOETS

VOORBEREIDINGSCURSUSSEN
Voorbereidingscursussen spitsen zich toe op
specifieke leerdomeinen of op algemene
startcompetenties voor universitair onderwijs.
Ze zorgen voor een compacte herhaling van
relevante begrippen die je hebt gezien in het
secundair onderwijs en slaan de brug naar
het eerste jaar van de opleiding waarin je
geïnteresseerd bent.
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WISKUNDE VOOR EXACTE
WETENSCHAPPEN
In deze voorbereidingscursus krijg je de kans om
verschillende onderdelen van de wiskunde op te
frissen, zoals algebra, lineaire algebra, meetkunde,
goniometrie, functies en analyse.
Afhankelijk van je voorkennis en je toekomstige
opleiding, word je tijdens de introductie ingedeeld
in een bepaalde groep. Deze groepen leggen
verschillende accenten om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij jouw noden.
Korte theorielessen worden afgewisseld met
zelfstandig werk, waar je onder begeleiding de leerstof
verder kan verwerken en oefeningen kan maken.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in
de opleidingen:
• Bio-ingenieurswetenschappen
• Biologie
• Biomedische Wetenschappen
• Chemie
• Computerwetenschappen
• Farmaceutische Wetenschappen
• Fysica en Sterrenkunde
• Geografie
• Industriële Wetenschappen
• Ingenieurswetenschappen
• Ingenieurswetenschappen: Architectuur
• Wiskunde

Hierbij word je begeleid door academisch personeel en
hogerejaarsstudenten. Als cursusmateriaal gebruiken
we het boek ‘Wiskundige basisvaardigheden’.

Van dinsdag 1 september tot en met vrijdag
11 september
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek

W

30 euro (deelnameprijs, exclusief
cursusmateriaal)

WISKUNDE VOOR HUMANE
WETENSCHAPPEN
Deze voorbereidingscursus behandelt wiskundige
technieken, nuttig voor de wiskunde- en
statistiekvakken in je eerste jaar. Hierbij ligt de nadruk
op het praktische gebruik van de aangebrachte
technieken en concepten.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in
de opleidingen:
• Agogische Wetenschappen
• Communicatiewetenschappen
• Criminologische Wetenschappen
• Politieke wetenschappen en Sociologie
• Psychologie
• Bedrijfskunde
(schakel- en voorbereidingsprogramma)
• TEW: Handelsingenieur
• Toegepaste Economische Wetenschappen

De cursus is opgebouwd uit verschillende modules.
Het aantal te volgen modules hangt onder meer af
van de opleiding die je zal aanvatten. Tijdens de
lessen wordt er gebruik gemaakt van de cursusnota’s
‘Brugcursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen’,
alsook van een elektronische leeromgeving.

Van dinsdag 1 september tot en met
vrijdag 11 september
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek

W

30 euro (deelnameprijs, exclusief
cursusmateriaal)

MEER INFO EN INSCHRIJVEN (VERPLICHT)
VIA: WWW.VUB.BE/VOORBEREIDEN
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TOELATINGSEXAMEN
ARTS & TANDARTS
Als je droomt van een opleiding tot arts of tandarts moet
je eerst slagen voor het toelatingsexamen van de Vlaamse
Overheid.
Je kan je dus best zo goed mogelijk voorbereiden om je
slaagkansen te optimaliseren.
De VUB helpt je hier graag bij! Op zaterdagen van februari
tot mei én tijdens de eerste week van de lentevakantie
ben je op onze medische campus in Jette aan het juiste
adres om alle aspecten van het toelatingsexamen
grondig in te oefenen. Misschien heb je enkel nood aan
hulp bij specifieke onderdelen? Of je wil je juist zo breed
mogelijk voorbereiden? Dat kan beide. Je kiest zelf welke
module(s) je wil volgen. Tijdens de laatste twee modules
krijg je de mogelijkheid om extra oefeningen te maken ter
voorbereiding van het wetenschappen-wiskunde gedeelte
én om een echt proefexamen af te leggen. Dit volledig in
de stijl van het wetenschappen-wiskundegedeelte van het
échte toelatingsexamen arts/tandarts.

DE 8 MODULES WAARUIT JE KAN KIEZEN ZIJN:
•
•
•
•
•
•
•

Module 1:
Module 2:
Module 3:
Module 4:
Module 5:
Module 6:
Module 7:

Wiskunde
Biologie
Fysica
CLEAR-test
Chemie
VAARDIG-test
Oefensessie
(wetenschappen-wiskunde)
• Module 8: Proefexamen
(wetenschappen-wiskunde)
De plaatsen zijn beperkt, wacht zeker niet te lang
om je in te schrijven! VOL=VOL.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de
opleiding Geneeskunde
• Op zaterdagvoormiddag: Periode februari-mei
• Tijdens de lentevakantie: Van maandag 6 april tot
en met donderdag 9 april
Brussels Health Campus in Jette			
Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Gebouw A

W

5 euro per module

NOG MEER OEFENINGEN, INFORMATIE EN
ONLINELESSEN VIND JE OP IKWORDDOKTER.BE

9

VOORBEREIDINGSCURSUS
CHEMIE EN FYSICA
Tijdens de vijfdaagse voorbereidingscursus werk je aan je
kennis van chemie en fysica. Korte theorielessen worden
afgewisseld met klassikale oefensessies en zelfstandig
werk. Je kan hierbij rekenen op begeleiding door
academisch personeel en hogerejaarsstudenten.
De cursus combineert afwisselend de modules chemie en
fysica en frist de nuttige leerstof uit de laatste vier jaren
van het secundair onderwijs op.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de
opleidingen:
• Bio-ingenieurswetenschappen
• Biologie
• Biomedische Wetenschappen
• Chemie
• Farmaceutische Wetenschappen
• Fysica en Sterrenkunde
• Geografie
• Industriële Wetenschappen
• Ingenieurswetenschappen
• Ingenieurswetenschappen: Architectuur
• Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen
• Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Je kan een aangepast pakket op maat kiezen afhankelijk
van je voorkennis en toekomstige opleiding. Na de
introductie op maandag krijg je hiervoor het nodige
advies.

Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag
28 augustus
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek

W
10

40 euro (deelnameprijs, inclusief cursusmateriaal)

VOORBEREIDINGSCURSUS
GESCHIEDENIS
De voorbereidingscursus Geschiedenis heeft tot doel
de leerstof die je in je secundaire opleiding meekreeg te
herbekijken en te kaderen in bredere vraagstellingen en
structuren. Hierdoor wordt de voorkennis die noodzakelijk
is voor de opleiding Geschiedenis en aangeraden is voor
andere menswetenschappelijke opleidingen herhaald
en geduid. Het is de bedoeling je optimaal voor te
bereiden op een opleiding waarin je je eigen en andere
maatschappijen gaat proberen te begrijpen en kritisch te
benaderen.

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de
opleidingen:
• Geschiedenis
• Kunstwetenschappen en Archeologie
En voor studenten met interesse in geschiedenis
die een brede opleiding uit de Humane
Wetenschappen willen volgen, zoals:
• Filosofie
• Politieke Wetenschappen
• Sociologie

Van de Oude Grieken tot de val van de Berlijnse muur,
van vragen over politieke systemen, waarden en
normen tot economische structuren. Dat alles kan je
komen herontdekken tijdens de voorbereidingscursus
Geschiedenis.

Van dinsdag 25 augustus tot en met
donderdag 27 augustus
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek

W

Gratis
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STUDIEKEUZE EN BEGELEIDING
Licht je in, vraag rond, maak een goede studiekeuze! Je wil je kans op slagen zo groot
mogelijk maken. Maar hoe doe je dat precies? Door actief en voorbereid aan de slag te gaan!
Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de
bomen te zien.

STAP PER STAP NAAR DE JUISTE STUDIEKEUZE
STAP 1. KEN JEZELF, NEEM JEZELF ONDER DE LOEP!

• Wie ben ik? Wat doe ik graag? Wat vind ik interessant?
• Wat kan ik aan? In welke vakken ben ik sterk? Wat ligt me minder?
• Wat wil ik? Wil ik vooral theoretische kennis opdoen of liever meer met praktijk bezig zijn? Ben ik bereid om veel tijd in mijn
studies te steken? Welk beroep wil ik later uitoefenen?
Ga zeker ook eens praten met de studiekeuzebegeleider bij jou op school.

STAP 2. VERDIEP JE IN HET OPLEIDINGSAANBOD!

Neem een kijkje op www.onderwijskiezer.be en vind zo je weg in het aanbod van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Kom te
weten of je over bepaalde voorkennis moet beschikken. Lees ook over de verschillende afstudeerrichtingen en informeer je
over welke jobs je met je diploma kan vinden.
Raak je er nog niet helemaal uit? Kom dan langs op een SID-in bij jou in de buurt. Ook de VUB is aanwezig en kan je er alles
vertellen over de VUB-opleidingen. De data en locatie van de volgende SID-ins kan je vinden op www.vub.be/infomomenten.
Nog niet overtuigd van je keuze? Hoor eens rond in je eigen netwerk en probeer een student te spreken die de opleiding al
volgt. Bijvoorbeeld tijdens de openlesdagen in de krokusvakantie.

STAP 3. DE IDEALE MATCH

De ultieme check of je gekozen opleiding en universiteit goed bij je zullen passen? Kom gewoon langs tijdens één van de vele
infomomenten die elk jaar op de campus worden georganiseerd. Dit is de enige manier om werkelijk te voelen hoe het er op de
VUB echt aan toe gaat.
Tot slot nog dit. Zit je met vragen over je studiekeuze? Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je
je studie combineren met topsport of juist met een baan?
Kom dan naar Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze medewerkers zijn op elke infodag aanwezig,
maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.be.
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WORKSHOP EERSTE HULP
BIJ STUDIEKEUZE
Goed gekozen, is half geslaagd! Een goede
opleidingskeuze is van cruciaal belang voor je
studiesucces in het eerste jaar. In deze workshop
proberen we je te helpen bij het maken van een
realistische, haalbare en doordachte studiekeuze.
Leer jezelf kennen: wat zijn je interesses, waar
liggen je sterktes en wat wil je later met je
behaalde diploma doen?
Aan de hand van een aantal toetsen kan je nagaan
of je over de nodige voorkennis en vaardigheden
beschikt om je academische opleiding te starten.
We maken je wegwijs in de wereld van het hoger
onderwijs en je kan meteen al eens kennismaken
met onze campus.
Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten
Dinsdag 14 april
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek

W

Gratis

SOS STUDIEKEUZE
Tijdens een gesprek met één van onze
studiekeuzebegeleiders kan je terecht met al jouw
vragen en onzekerheden over jouw studiekeuze.
Hoe kom ik uiteindelijk tot een realistische,
haalbare en doordachte studiekeuze? Waar vind ik
de juiste informatie? Hoe leer ik uit de veelheid aan
mogelijkheden optimaal te kiezen wat bij me past?
Hoe toets ik mijn voorkennis en vaardigheden om
vlot te starten en mijn opleiding met succes te
volbrengen?
Op woensdag 19 februari, 24 juni,
19 augustus en 9 september
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ZEVENDE JAAR BIJZONDERE
WETENSCHAPPELIJKE VORMING
Voor alle toekomstige studenten in
een STEM-opleiding
Schooljaar 2020-2021
Brussels Humanities, Sciences & Engineering
Campus in Etterbeek
GO! Atheneum Etterbeek en VUB richten samen het jaar
Bijzondere Wetenschappelijke Vorming (BWV) in. Dit is
een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs bedoeld
voor studenten die in het secundair onderwijs een richting
met minder wiskunde en wetenschappen volgden, maar
in het hoger onderwijs alsnog kiezen voor een wiskundigwetenschappelijke richting.
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In dit zevende jaar ASO wordt de leerstof van de derde
graad Wetenschappen-Wiskunde onderwezen. Zo worden
tekorten in de vooropleiding weggewerkt en begint je
nadien - met meer kans op succes en zonder aan het
leerkrediet te raken.
Voordelen:
• Verlies geen kostbaar leerkrediet
• Werk je basiskennis wetenschappen bij

INTERESSE? MEER INFO VIA:
WWW.VUB.BE/VOORBEREIDEN

OPENLESDAGEN
Tijdens de krokusvakantie (24-28 februari) zet de Vrije
Universiteit Brussel de deuren van haar aula’s open
voor toekomstige studenten. Op die manier proef
je van de opleidingen die je interesseren en maak je
vanop de eerste rij mee hoe het eraan toegaat in een
hoorcollege.

JE ONTDEKT DE VAKKEN

JE VOLGT ÉCHTE LESSEN

Daarom is het interessant om even met onze
studenten te praten. Zij kunnen je nog véél meer
vertellen over de opleiding en de lessen.

Wat is het tempo? Hoe noteer je best? Moet je
meewerken of gewoon luisteren? Kan je de belangrijke
zaken van de details onderscheiden? Je zal het
proefondervindelijk te weten komen.
En trouwens: als je moeilijkheden ondervindt bij
het noteren, is de workshop ‘Klaar voor d’univ’ een
goed plan!

Door een paar lessen bij te wonen kom je inhoudelijk
met een klein deel van het lessenpakket in aanraking.
Misschien zelfs een deeltje dat je nu als Chinees in
de oren klinkt. De openlesdagen zijn uiteindelijk een
momentopname van de opleiding.

SCHRIJF IN OP
WWW.VUB.BE/OPENLESDAGEN
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NIETS IS
ONDENKBAAR
28-31 OKT 2019

Openlesdagen PLUS
Welke opleiding past bij jou? Dat kan je al ontdekken tijdens de herfstvakantie.
Je volgt openlessen, bereid je voor op het toelatingsexamen arts of je
schrijft je in voor de Science Mix (introductie in de wetenschappen en bioingenieurswetenschappen). Als je vragen hebt over je voorkennis wiskunde, fysica
en chemie leg je een toets af en krijg je direct persoonlijke feedback. Kansen
genoeg om een goede studiekeuze te maken.
www.vub.be/openlesdagen-PLUS

9-11 JAN 2020
HAASRODE

SID-ins

Het hoger onderwijs komt naar je toe. Je kent ze vast wel: de SID-ins,
georganiseerd door de Vlaamse overheid. Elke hoger onderwijsinstelling is er
aanwezig. Je kan hier met één bezoek alle opleidingen en instellingen grondig
30 JAN - 1 FEB 2020
met elkaar vergelijken. In elke provincie wordt een SID-in georganiseerd. Heel
GENT
ver hoef je je dus niet te verplaatsen. Op donderdag en vrijdag kan je met je klas
6-8 FEB 2020
komen en op zaterdag is de beurs open voor iedereen. Dan kan je je ouders mee
ANTWERPEN
op sleeptouw nemen.
13-15 FEB 2020
www.vub.be/sid-in
23-25 JAN 2020
KORTRIJK

GENK

22 MRT 2020
26 APR 2020
6 SEP 2020

24 - 28 FEB 2020

Infodagen
Je wilt info? Je krijgt info. Van onze proffen, studietrajectbegeleiders en student
ambassadors. Iedereen staat klaar om jouw vragen te beantwoorden.
Of het nu gaat over je opleiding, voorkennis, studiebegeleiding, het
studentenleven, de campus, Brussel... Je kan direct een blik werpen op de
cursussen, de bibliotheek en de koten. Na deze dag kan je alle vraagtekens die
nog door je hoofd spoken zeker schrappen.
www.vub.be/infodag

Openlesdagen
Bezint eer ge begint. Wanneer jij van je welverdiende krokusvakantie geniet,
gooien wij al onze deuren open. Je leest het goed: je kan gewoon onze aula’s
binnenwandelen, een klapstoeltje uitkiezen en de les mee volgen.
Geen voorkeursbehandeling, geen aangepaste workshop: gewoon het leven zoals
het is aan de VUB.
www.vub.be/openlesdagen

14 SEP 2020

Je eerste dag als student
Bij de start van het academiejaar verwelkomen we al onze nieuwe studenten.
Perfect om alle nodige info te verzamelen én het ideale moment om je nieuwe
studiegenoten te ontmoeten. Niet te missen dus!

info@vub.be

www.vub.be

www.facebook.com/VUBrussel

@VUBrussel

