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NIETS IS
ONDENKBAAR
Aan de universiteit studeren... Een zotte gedachte? Een gedurfde 
denkpiste? Een met helium gevuld ballonnetje dat aan het plafond van 
je hersenpan blijft hangen? Niets is ondenkbaar. En wat denkbaar is, is 
ook doenbaar. Vraag het maar aan Elon Musk die zichzelf naar de maan 
mijmert. Aan Nafi Thiam die Olympisch goud veroverde op de zevenkamp. 
Aan Ai Weiwei die met zijn koppige denkbeelden de Chinese muur doet 
daveren. Niets is ondenkbaar. Ook voor jou niet. Zeker niet als je voor de 
Vrije Universiteit Brussel kiest. Want als er één plek is waar gedachten alle 
vrijheid krijgen om de hemel te bestormen, is het wel onze universiteit. 
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WAAR GA JE STUDEREN?
De Vrije Universiteit Brussel, VUB voor de vrienden, heeft twee compacte campussen: de Brussels 
Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek en de Brussels Health Campus in Jette. 
Openbaar vervoer, parking, winkels, copycenter, resto, leslokalen en koten allemaal knus bijeen. 
Makkelijk, niet? Zo leg je snel contacten over de faculteitsgrenzen heen en is je transporttijd haast 
onbestaande. Al na de eerste dagen vind je hier vlot je draai. Je zou zou zelfs vergeten dat Brussel 
een grootstad is. Kom zeker eens kennis maken tijdens de infodagen of openlesdagen.

Cosy

Bij ons zit je niet elke dag in een propvolle aula, maar volg 
je meestal les in kleinere groepen. Zo ontwikkel je snel je 
eigen routine en een stevig sociaal netwerk. Met studenten 
en zelfs met professoren. Je studietrajectbegeleider en 
studiebegeleiders zorgen voor een persoonlijke aanpak.

Groen

De VUB-campussen zwemmen in het groen. Geen wonder 
dat hier volop gepicknickt, gezonnebaad en gesport 
wordt. Enkel voor en na de lessen natuurlijk, tenzij je 
Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 
studeert.

6



Blokproof 

Nu wil je er misschien nog niet aan denken, maar weet 
dat de VUB alles uit de kast haalt tijdens de blokperiode. 
Studiebegeleiding helpt je een goede studeermethode 
vinden. En her en der maken we plaats om rustig 
samen te blokken: in de centrale bibliotheek, het 
studentenrestaurant de cafetaria… Brik, de servicedesk 
voor stadstudenten, zorgt dan weer voor Study Spaces 
in Muntpunt en de Vlaamse Gemeenschapscentra van 
Brussel.

Helpende handen

Je kent het cliché van de anciens die neerkijken op de 
nieuwkomers? Wel, dergelijke taferelen zal je hier niet 
aantreffen. Aarzel niet om een student aan te spreken 
als je met vragen of twijfels zit, want zij zijn steeds bereid 
om jou op weg te helpen. Waar vraag ik mijn sportkaart 
aan? Wat zijn de leukste plekjes om ’s avonds iets te gaan 
drinken? Spreek een voorbijgaande student aan en je 
hebt je antwoord in een vingerknip.
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WAAR STAAT JE KOT?

Waar is dat feestje?

Zowel in Jette als in Etterbeek liggen de koten verspreid 
op en rond de campus. Een spontaan feestje, blijven 
logeren en ja zelfs samen blokken of aan een paper 
werken, het kan hier allemaal dankzij de gemoedelijke 
sfeer die er heerst. Bovendien ligt al wat je nodig hebt om 
je studententijd optimaal te beleven op wandelafstand. 
Veel studenten zijn zelfs het hele jaar door op hun kot, want 
Brussel slaapt nooit. 

Al onze campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor je fiets, motor of wagen 
hebben we parking. Je hoeft dus niet op kot om volop van het studentenleven te genieten. Gelukkig 
maar! Wie wel op of vlakbij onze campussen wil wonen, is meer dan welkom in onze studentenhuizen. 
Of bij één van de vele kotbazen en verhuurders in de buurt van je campus.
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WAAR STAAT JE KOT?
Vraag je VUB-kot online aan

Een VUB-kot is populair. Altijd goed gelegen, tiptop in orde 
en dat alles aan een lage huurprijs. Internetaansluiting, 
energiekosten, brandverzekering, enzovoort zijn in de prijs 
inbegrepen. Als je voor het eerst inschrijft in het hoger 
onderwijs, krijg je zelfs voorrang! Sommige studenten 
hebben recht op een huurtoelage, waardoor de prijs nog 
lager uitvalt. Check dus meteen hoe je online een kot 
bemachtigt. Surf naar vub.be/op-kot 

Op zoek naar een privé kot?

Om een goed kot te vinden kan je zoekertjes uitpluizen of 
gewoon je neus volgen en ronddwalen in de buurt van je 
campus of het centrum. U-Residence verhuurt studio’s aan 
studenten van de VUB, ULB en Erasmushogeschool Brussel. 
Bru-Upkot biedt studentenhuizen aan met kamers, studio’s, 
gemeenschappelijke ruimtes en een tuin op een boogscheut 
van de campussen in Etterbeek en Jette. Ook Brik helpt je 
een kot te vinden. Begin je Tupperware-doosjes alvast vol te 
scheppen!

www.upkot.be | www.u-residence.be | brik.be
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Er gaat niets boven de kost van hotel mama 
of papa, maar de verschillende restaurants op 
onze campussen doen toch flink hun best om 
je gastronomisch palet te kruiden met een rijk 
aanbod van gezonde, lekkere en betaalbare 
gerechten. Trashfood in de buurt? Daar zullen 
je medestudenten je wel mee naartoe sleuren. 
Op ons menu staat Belgische en internationale 
keuken, vegetarische dagmenu’s, veganistische 
maaltijden en een saladbar. Misschien moet 
je eens een potje vullen en ze thuis laten 
meegenieten.

Wat schaft de pot?

Het VUB resto is het kloppend hart van de campus: je 
ontmoet je prof bij de broodjesbar of in de rij voor de 
ribbekes (het populairste gerecht onder de vleeseters), je 
ontspant er tussen de lessen door met een potje kaarten 
of probeert nog snel de nota’s van vorige les te pakken 
te krijgen. In 2017 werden er 243.694 lunches geserveerd. 
Favorieten op het menu zijn balletjes in tomatensaus, 
steak, koninginnenhapje en stoofvlees. Maar ook de 
vegetariërs hebben een smakelijke keuze uit gevulde 
paprika’s, gebakken groenten met guacamole en nachos 
en heerlijke vegan spaghetti bolognaise.

Eten zonder nasmaak

Wat je misschien niet meteen proeft, is het duurzame 
karakter van onze keuken. Als pionier stelden we een 
charter rond duurzame voeding op. Het resultaat? Als 
eerste grootkeuken in België ontving de VUB het MSC-
certificaat. Zo streven we er bijvoorbeeld na om enkel 
vis uit duurzame visserij te serveren, zowel wild gevangen 
als gekweekt. Daarnaast promoten we het gebruik van 
kraantjeswater en Fair Trade koffie & sapjes. 
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Na de les recht naar huis of je kot? Dat kan, maar dan dreig je heel wat leuks te missen. Op en rond 
je campus kan je lekker ontspannen. Met serieuze en minder serieuze activiteiten die je makkelijk kan 
aantreffen in de agenda’s van de vele kringen. Debatten, lezingen, fuiven… je campus bruist tot in 
de vroege uurtjes. Zonder het dan nog te hebben over de concertzalen, musea en de vele cafés in 
Brussel. Wie durft te beweren dat Brussel geen studentenstad is?

ONTSPANNEN?
WAAR GA JE
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ONTSPANNEN?

Gezellig uitblazen op de campus

De Opinio. Het Complex. De BSG “bunker”. De Tempus. 
Nu zegt het je misschien nog niks, maar dat zal niet lang 
duren. Op onze campussen krijgen honger en dorst 
geen kans. Geniet van je springuren met nieuwe of oude 
vrienden.

Het culturele hart van de VUB

Het geliefde VUB-Kultuurkaffee onderging een 
metamorfose en werd herdoopt tot PILAR. Deze 
ontmoetingsplek is de place to be voor alle 
cultuurliefhebbers, met optredens, tentoonstellingen en 
artistieke uitspattingen in overvloed. In de Bar Pilar kan 
je na een lange dag genieten van een duurzaam (en 
betaalbaar, yes!) hapje en drankje.

Niets is ondenkbaar in het kringleven

Medestudenten uit je streek ontmoeten? Studietips 
van een laatstejaars uit je richting meepikken? De 
studentenkringen van de VUB zorgen niet alleen voor een 
gevulde vrijetijdsagenda. Ze maken je ook graag wegwijs 
op de campus en in je studies. Je nieuwe vrienden hier zijn 
vaak voor het leven. 
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Mens sana in corpore sano. Waarschijnlijk heb 
je die spreuk al eens gehoord. Bij de VUB hoef 
je daar geen moeite voor te doen, want onze 
uitgebreide sportinfrastructuur ligt op jou te 
wachten. Een compleet fitnesscentrum, een 
voetbalveld met atletiekpiste, een zwembad dat 
volledig gerenoveerd is en zelfs een bowling… Er 
zijn ook tal van competities waar studenten en 
studentenverenigingen zich met elkaar meten. 
Op welke campus je ook studeert, je bereikt alle 
faciliteiten makkelijk en ze zijn beschikbaar tegen 
een afgetraind studententarief. Je hebt dus echt 
geen excuus.

SPORTEN?
WAAR GA JE 
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In Etterbeek

Ontdek de ontelbare in- en outdoor sportmogelijkheden 
van de Brussels Humanities, Sciences & Engineering 
Campus. Ons volledig gerenoveerd zwembad wacht op 
je. Voel je als een vis in het water met onderwaterhockey, 
diepzeeduiken of een plons in het zwembad. Niet zo’n 
waterrat? Misschien is Gaelic football, squashen of yoga 
meer je ding. Het zijn maar enkele van de sporten die je 
onder begeleiding kan doen. Rondjes lopen op de piste of 
in het nabijgelegen Terkamerenbos mag ook altijd. 

In Jette 

Een fitnesscentrum, een bowling, een prachtig bos om in te 
joggen en te fietsen. De sportinfrastructuur op de Brussels 
Health Campus is het recept voor vleugels en parelende 
zweetdruppels op je voorhoofd. In samenwerking met 
Basic Fit kan je hier bijvoorbeeld ook muat thai kickboksen, 
volleyballen en badmintonnen. Ook de Heizel ligt vlakbij. 

Vind elders een club 

Ook buiten je eigen campus kan je voordelig sporten bij verschillende Brusselse sportclubs. Je moet alleen maar een 
voordelige UAB sportkaart aankopen en opladen. Ze blijft 5 jaar geldig. Kijk snel waar je je lievelingssport kan beoefenen op 
studentensportbrussel.be.
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WAAR GA JE 
OPENBLOEIEN?
Hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Zetel van de 
NAVO. Vestigingsplaats van meer dan 100 internationale 
ondernemingen. En de grootste stad van de Benelux. Dagelijkse 
bestemming van 340.000 pendelaars, 26.000 lobbyisten, 
journalisten en diplomaten. Brussel is dé wereldstad bij uitstek. 
En daar ga jij straks een steen in de rivier verleggen.

Kleiner dan je denkt 

Vorig jaar verzorgde de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zo’n 417,5 
miljoen ritten. In een dynamische stad als Brussel is alles en iedereen continu 
in beweging. Het Brusselse tram-, metro- en busnetwerk brengt je overal snel 
naartoe. Zo verlies je weinig tijd met verplaatsingen en kan jij je verliezen in al 
de rest. 

Proeven van andere culturen

Om 4 uur ’s morgens zwoel dansen in de Congolese wijk Matonge. Daarna 
je slag slaan op de rommelmarkt in de Marollen. Op de middag snel een 
dampende kop verse Vietnamese noedels slurpen achter de Beurs. En ’s avonds 
muntthee drinken bij de buren. Het hééft iets. En je vindt het enkel in Brussel 
natuurlijk. De smeltkroes van de 19 Brusselse gemeenten garandeert je oneindig 
veel ontdekkingen en avonturen. Geef jezelf over aan de stad en slorp alle 
ervaringen op.

Een grote of een kleine C?

Uitdagend, verrijkend en een beetje mysterieus. Brussel barst van de kleine en 
grote cultuurtempels. De Ancienne Belgique, de KVS, de Munt, de BOZAR en 
de Botanique zijn enkele van de bekende adressen, maar laat je zeker ook 
verleiden door de vele kleine theaters en concertzalen in Brussel. Kom uit je 
kot voor een unieke ervaring. 
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WAAR GA JE WORDEN? KET
Brussel laat niemand onverschillig. Het is een stad waar je dol op bent, nog je weg moet vinden,  
of met liefde op afgeeft. Is je oordeel een vooroordeel of schuilt er een ket in jou? Doe de test en 

ontdek of jij je er meteen thuis voelt. 

Brussel is grijs

Het is een lelijke stad, 
somber en mistroostig. 

Beton voert de toon, overal.

Brussel is onveilig

Opstootjes, 
straatcriminaliteit en 

diefstal. Mij niet gezien.

Et pour les Flamands la 
même chose

In Brussel moet je 
Franstalig zijn.

Brussel houdt niet van 
studenten

Er is geen Overpoort of 
Oude Markt. De horeca 

is niet op studenten 
afgestemd.

Brussel is groen en kleurrijk

Meer dan 50 openbare parken en bossen, 14 natuurreservaten en het Zoniënwoud. Flink 
wat straatkunst en fraaie architectuur. Je komt hier ogen tekort.

Niet beter of slechter dan elders

De criminaliteit in Brussel is in dalende lijn. Per 100 inwoners bekeken valt ze zelfs lager 
uit dan in andere steden in Vlaanderen. Hoe dan ook, laat je niet afschrikken door 

doemverhalen. Brussel is geen wetteloos getto. Sla er gerust de officiële cijfers op na.

¿Qué? / What? / Hvad? / ؟اذام

Brussel is een internationale stad en toch ook verbazend Nederlandstalig. Wie hier een tijdje 
woont kan vooral véél talen op zijn of haar cv zetten - ja, ook Frans - en dat biedt niks dan 

voordelen.

Studenten houden van Brussel

Het Brusselse Nederlandstalige hoger onderwijs telt meer dan 25.000 studenten. Bijna 90.000 met 
de Franstalige erbij. Brussel is gelukkig méér dan een studentenstad! Wie hier studeert, valt voor 

de rijke cultuur. Voor de internationale sfeer. Voor de mooie plekjes. Voor het eten. 24 uur op 24 is 
hier van alles te beleven. Je verliest gegarandeerd je hart aan deze stad.
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De langste metro van het land

Overal naartoe en verdraaid snel. Het Brusselse metronet 
is jouw ticket naar de vrijheid in de hoofdstad van Europa. 
De bus of tram zijn ook uitstekende opties. Misschien al 
even het plan of het studententarief op je smartphone 
checken? mivb.be 

Groen Brussel

Wist je dat maar liefst de helft van het Brusselse gewest 
wordt ingepalmd door parken, bossen, sportterreinen en 
het Zoniënwoud? Heerlijk, al die rustplekken in de natuur! 
Je kan trouwens verwachten dat de groene weelde flink 
zal toenemen in de nabije toekomst, want steeds meer 
Brusselaars besluiten op eigen initiatief om een gezellig en 
kleurrijk straattuintje aan te leggen.

Van de campus naar het centrum

Psssst, men vertelle het vooral niet voort, maar Brussel 
herbergt een overdonderend aanbod aan unieke 
cafeetjes, authentieke brasserieën, oergezellige 
terrasjes, restaurants in alle mogelijke kleuren en voor alle 
budgetten, stemmige uitgaansstraten waar elke vierkante 
meter een nieuwe verlokking biedt... Kortom, alles waar je 
thuis niet over praat, maar onder vrienden des te meer!

Cultuurfreak? Leef je uit!

De AB is wellicht de meest roemrijke rocktempel van het 
land. De Botanique mischien wel de mooiste. BOZAR is het 
mekka van de kunst, Wiels het betonnen tegengewicht  
- boordevol moderne kunsten en Kanal - Centre Pompidou 
de nieuwkomer. Maar er is meer, Brussel telt een aanzienlijk 
aantal cultuuradressen, festivals en expo’s. Allemaal 
tegelijk. Wat doe je vanavond?
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WAAR GA 
JE JEZELF 

(BETER) LEREN 
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Ooit al van mening veranderd omdat de argumenten je ongelijk gaven? Dan pas je, net zoals de 
VUB, het principe van vrij onderzoek toe. Dat wil zeggen dat je bereid bent elke wereldbeschouwelijke 
of morele stellingname te verlaten voor een ander inzicht, als je daarvoor sterke rationele argumenten 
ontdekt. Kennis zien we als een ruwe steen, die gepolijst wordt door nieuwe inzichten. En wees gerust, 
aan de VUB is er altijd een hoek af. Zonder dogma’s en vooringenomenheid ga je op zoek naar 
waardenvrije kennis en respect voor iedereen. Ons wapenschild draagt niet voor niets de leuze “Scientia 
Vincere Tenebras”. Voor de niet-Latijnsgebekten onder ons: ‘Met wetenschap overwint men de duisternis.’

De gedachten zijn vrij

Henri Poincaré is een 19de-eeuwse Franse wiskundige en 
wetenschapsfilosoof. Zijn wereldberoemd citaat hieronder 
betekent heel wat voor ons, dus kan je het overal vinden 
op de campus. 

Inspraak

Kritisch zijn is de basis van vrij denken. De mening van 
studenten doet er bij ons dan ook echt toe. Je krijgt 
inspraak om ons onderwijs te beoordelen. Om de koers 
van de universiteit mee te bepalen. Ja, zelfs om mee 
te besturen. Via de Studentenraad heb je een flinke 
vinger in de pap bij de Raad van Bestuur van de VUB. 
Sinds het academiejaar 2014/2015 kan je zelfs mee de 
rector verkiezen. En een reden voor een gratis vat van de 
overwinnaar na het tellen van de stemmen. ”Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een 

dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch 
aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om 
het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich 
onderwerpen betekent het einde van alle denken.”
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Universiteiten moeten naast lesgeven ook bijdragen tot fundamenteel 
en toegepast onderzoek. Toponderzoek en toponderwijs gaan hand 
in hand. De VUB is daar straf in. Heel straf. Met volle overtuiging durven 
we die woorden in de mond nemen. Maar de VUB doet nog veel meer. 
Enkele cijfers ter illustratie. Niet dat ze examenstof zijn, maar zo zie je 
meteen het bredere plaatje.

WAAR GA JE 

MEETELLEN?
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menu’s per dag in het 
duurzaamste studentenresto 
van Vlaanderen, ook vegan!

voetbalvelden. Zoveel plaats 
krijgen je grijze hersencellen op 
onze grootste campus, de Brussels 
Humanities, Sciences & Engineering 
Campus in Etterbeek.

Het percentage spin-offs dat na tien 
jaar nog steeds kerngezond is.

voor chemicus Gert Desmet om met zijn 
revolutionaire methode alle moleculen in het 
menselijke lichaam te identificeren. 

Anneleen Malfliet werd verkozen 
tot de meest beloftevolle jonge 

onderzoeker van 2019.
Malfliet kreeg de EOS-pipetprijs voor haar onderzoek naar een nieuwe therapie voor chronische 

nek- en rugpijn waarbij de patiënten leren hoe pijn werkt, in combinatie met aangepaste 
bewegingsoefeningen.

proefbuisbaby’s, 

het resultaat van een revolutionaire fertiliteitstechniek.  
Getekend: Dr. Paul Devroey, VUB.koten in eigen beheer

6
45.0001540

80%

32Een Europese beurs van 

€ 2,5 miljoen

1

Zoveel energie produceert ons 
zonnepanelenpark in Jette per jaar. 

700.000 kWh
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WAAR GA JE 
OP ONDERZOEK?

Spinnende spin-offs 

De VUB heeft een patent op onderzoek dat ook werkt 
in de praktijk. Spin-offs zijn ondernemingen die ontstaan 
uit succesvol academisch studiewerk. Binnen de VUB 
ontstonden al een pak vruchtbare spin-offs die garen 
spinnen uit hun research. De cijfers spreken boekdelen: 
80% van onze “kindjes” is ook na 10 jaar nog alive and 
kicking. Neem Optrima: helemaal in de kop van het 
peloton voor 3D-technologie. Avatar gezien? Wel, dat had 
niet gekund zonder Optrima.

Verkikkerd op de VUB

Ergens in India springt een kikker rond die naar de VUB 
is vernoemd: Nyctibatrachus vrijeuni. Maar jij mag 
“VUB-nachtkikker” zeggen. Het is geen toeval dat onze 
onderzoekers zo’n geoefend oog hebben voor amfibieën 
en reptielen. We hebben er zelfs een speciale opleiding 
Herpetology voor opgericht, binnen de Engelstalige Master 
in de Biologie.
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De vinger aan de pols van de samenleving

Je moet niet noodzakelijk in een labo staan om 
indrukwekkend onderzoek te doen. Bij elke verkiezing 
of politieke crisis hebben journalisten de nummers van 
onze politicologen Kris Deschouwer en Dave Sinardet 
op speed dial staan. Professor Ignace Glorieux weet 
meer over de vrijetijdsbesteding van Vlamingen dan 
Facebook. Over sociale media gesproken: de vakgroep 
Communicatiewetenschappen kent er zowat alle ins en 
outs van. Van het potentieel voor de overheid tot het 
brandend actuele privacyvraagstuk.

WIST JE DAT... ?

… de next big thing gewoon bij ons gebeurt? 
Fotonica namelijk. Of het nu over glasvezel, 
lcd-schermen of de werking van je nieuwe 
Playstation gaat, de voortplanting van licht 
en de wetenschap daarrond is hot in de 
21ste eeuw. Wij trekken internationaal de kar 
op dit onderzoeksdomein.

… dromen ‘s anderdaags je humeur 
beïnvloeden? En dat ochtendmensen 
vaker dromen dan avondmensen? 
VUB-researchers Nele Marcoen en Iris 
Vantieghem onderzoeken dromen en slaap 
in het slaaplabo van de VUB. Alles behalve 
slaapverwekkend!

… de VUB een belangrijke rol speelt binnen 
het CERN? Het doet onderzoek naar het 
Nobelprijswinnende experiment rond het 
Brout-Englert-Higgs deeltje. Professor Jorgen 
D’hondt is voorzitter van dat experiment 
en professor Walter Van Doninck is de 
vicevoorzitter van de Raad van CERN. 
Bovendien leiden vele VUB-profs en postdocs 
prominente internationale teams van 
honderden wetenschappers binnen het CMS-
experiment.

… de stem van de moeder als muziek 
in de oren van de baby klinkt? Letterlijk. 
VUB-onderzoekster Martine Van Puyvelde 
ontdekte dat moeders en baby’s van drie 
maanden vooral via melodie - en dus niet 
via woorden - met elkaar communiceren. 
Ook ontdekte Van Puyvelde dat baby’s hun 
fysiologische regulatie, zoals ademhaling en 
hartritme, kunnen aanpassen aan die van 
hun moeder.

... je als VUB-student gratis prototypes 
kan bouwen in ons Fablab? Gebruik de 
3D-printers, plasmacutter, vacuümvormer en 
andere “speeltjes” om van je ontwerp een 
werkende machine te maken. Je betaalt 
enkel de materialen die je gebruikt. Laat je 
robot Jenga spelen, de trap oplopen of een 
levensreddende stunt uitvoeren. 
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BIJ DE 
LES 
BLIJVEN?

WAAR GA JE
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De wereld binnen handbereik

Net als Brussel houdt de VUB haar blik op de wereld 
gericht. Naar het buitenland via Erasmus? Check. Stage in 
een ander land? Check. Die internationalisering werkt ook 
omgekeerd. Zo geven buitenlandse proffen je bijvoorbeeld 
gastcolleges. Als buddy kan je zelf buitenlandse studenten 
op sleeptouw nemen. Naar musea, terrasjes en alle andere 
activiteiten die het Brusselse studentenleven rijk is. Zo wordt 
je opleiding een ietsjepietsje rijker, je probleemoplossend 
vermogen net dat tikje sneller en je netwerk-skills een pak 
beter. Het is maar dat je toekomstige werkgever dat ook 
weet.

Toponderwijs is plezant

Kennen en kunnen gaan hand in hand aan de VUB. Als 
laatstejaarsstudent Handelsingenieur (Solvay) trek je mee op 
handelsmissie, een extra meerwaarde voor je prestigieuze 
opleiding. Geen wonder dat zoveel VUB-handelsingenieurs 
het tot het topkader van een bedrijf schoppen. Als je studeert 
op onze Brussels Health Campus in Jette heb je niet alleen 
een voetje voor bij het Universitair Ziekenhuis. Op je campus 
staat ook het Skillslab met een aantal hoogtechnologische 
poppen waarop je complexe medische technieken oefent, 
zonder dat de patiënt achteraf naar het spoed moet. Onze 
rechtenstudenten gooien zich vol overgave in pleitwedstrijden 
en als ingenieur in spe race je met zelf bedachte voertuigen 
in wedstrijden.

Gegeerde alumni

De VUB brengt je meer dan kennis bij. Op onze campussen 
ontwikkel je een pientere kijk op uiteenlopende thema’s. 
Daar zijn je vele contacten over de faculteitsgrenzen heen 
niet vreemd aan. Je kritische reflex en je ongebonden 
rationele kijk op vraagstukken maakt dat niets ondenkbaar 
is voor jou. Een onmiskenbare plus op je cv.

Gegarandeerd up-to-date 

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie waakt 
over de kwaliteit van het hoger onderwijs. De VUB 
ontvangt lovende rapporten voor haar opleidingen. Zelf 
heb je ook inspraak in de kwaliteit van ons onderwijs. 
Na elk semester word je, samen met je medestudenten, 
uitgenodigd om (anoniem) je proffen en cursussen grondig 
te evalueren. Met die resultaten gaan de faculteiten actief 
aan de slag om de nodige verbeteringen aan te brengen.
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WAAR GA JE 

SCOREN?
Ook na de lesuren is niets ondenkbaar op onze campussen. De Cultuurdienst jaagt graag jonge 
muzikanten en kunstenaars op het podium van de nieuwste cultuurtoren van Brussel: Pilar. 
De populariteit van de tent-TD’s, zoals de botsauto-TD, reikt dan weer tot ver buiten de VUB.  
Een kotfeestje hier en een filmvertoning daar. Of toch liever een wedstrijdje zaalvoetbal en daarna 
een cantus? Op de VUB ben je meester, van je dag en de nacht.
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Campus of camping?

Muren noch gesloten deuren. Zo leer je iedereen aan 
een razendsnel tempo kennen. Daar komt al eens een 
etentje van. Of een feestje (of twee). Dat hoeft niet per 
se binnen de muren van je kot. Er is plaats genoeg op 
onze campussen! Zeker wanneer het zonnetje schijnt, is 
het campinggevoel en de BBQ nooit ver weg op de VUB. 
Waar is die koelbox? Hier is die koelbox!

Studentikoze traditie

De VUB is een universiteit met 185 jaar traditie. Ook 
studentikoze. Dat studenten tijdens St V in stoet door de 
stad trekken, wist je waarschijnlijk. Maar heb je al gehoord 
van het Vrijzinnig Zangfeest? Elke studentenkring schrijft 
een liedje en brengt het live in de grootste aula van 
onze campussen, voor een uitzinnig publiek van 1000 
medestudenten. Of de Studiekring Vrij Onderzoek? Het 
hele academiejaar organiseren ze razend interessante 
lezingen en debatten. Met als klap op de vuurpijl de Week 
van de Verlichting.
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WAAR 
IS DIE 
HELP-
DESK? 
Twijfel je over de juiste studiekeuze? Merk je na een 
paar maanden dat je het allemaal wat onderschat 
hebt? Geen paniek! Aan de VUB helpen we je met al 
je dilemma’s en vragen. Een batterij gespecialiseerde 
medewerkers staat voor je klaar. 
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Show me the money 

In Vlaanderen kost hoger onderwijs eigenlijk niet veel. Toch kan het prijskaartje voor universitaire 
studies een serieuze hindernis vormen. En dat zou niet mogen. Talent en doorzettingsvermogen 
moeten de doorslag geven, niet je portefeuille. Het team studentenstatuut & studiefinanciering 
zoekt samen met je uit of je recht hebt op een studietoelage of aanvullende financiële steun. 
Maak je huiswerk al op centenvoorstudenten.be. 

Leren leren 

Ja, je wordt overladen met leerstof als je niet goed weet hoe je het moet aanpakken. 
Studiebegeleiding is je studeersteun en -toeverlaat. Mama kan ook niet alles weten. Ze 
maken je wegwijs, geven je tips en duimen mee voor je examens. Maar ook als je twijfels 
hebt over je studiekeuze ben je hier aan het juiste adres.

Auw!

Heb je medische verzorging nodig? Reken op de universitaire groepspraktijk op de campus bij 
ziekte of ongeval, voor kleine ingrepen, vaccinaties of anticonceptie. In onze medicijnenkast 
zit ook kinesitherapie, mond- en tandverzorging en een paar verplegers (m/v) voor 
wondbehandeling, injecties, verbanden en alle andere verpleegkundige zorgen. We hopen 
voor jou dat we elkaar niet vaak zien.

Ik heb werk nodig

Extra leefgeld nodig om rond te komen? De jobdienst van de VUB helpt je aan leuk 
studentenwerk. Op de campus en daarbuiten. Het VUB Career Center stap je binnen als 
je (bijna) afgestudeerd bent. Ze helpen je de eerste hordes nemen in je carrière. Coaches 
checken je competenties en je cv en ze helpen je de stage of job te vinden die perfect 
bij je ambities past. Nu klinkt dat waarschijnlijk nog als verre toekomstmuziek, maar 5 jaar 
studeren is sneller voorbij dan je denkt. 

Canvas en je mist niets 

Je ziet je profs en medestudenten bijna elke dag. Dit intense contact gaat ook online 
verder. Via ons digitaal leerplatform Canvas wissel je opdrachten, cursusmateriaal, links 
naar achtergrondinformatie en tips uit. Met je eigen username en paswoord beheer je zelf 
je planning en je cursusmateriaal. Handig, niet?
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WAAR GA JE ONS LEREN KENNEN?
Kreeg je door dit magazine zin om de VUB nog beter te leren kennen? We weten dat je liefst zelf op 
onderzoek gaat. Daarom organiseert de VUB het hele jaar door events. Hier geven we een antwoord 
op al jouw vragen. Als ze over de universiteit gaan tenminste. ;) Weet je nog niet precies wat je wil 
studeren? Wil je extra info? Of wil je al eens komen rondneuzen? We kijken met plezier naar je uit. 

OPENLESDAGEN PLUS
Welke opleiding past bij jou?

Dat kan je al ontdekken tijdens de herfstvakantie. Je volgt 
openlessen, of je bereidt je voor op het toelatingsexamen 
arts of schrijft je in voor de Science Mix (introductie in de 
wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen). 

www.vub.be/openlesdagen-PLUS

SID-INS
Het hoger onderwijs komt naar je toe.

Je kent ze vast wel: de SID-ins, georganiseerd door de 
Vlaamse overheid. Elke hogeronderwijsinstelling is aanwezig. 
Met één bezoek vergelijk je alle opleidingen en instellingen 
grondig met elkaar. Ver hoef je niet te gaan, want elke 
provincie krijgt een SID-in op bezoek. Op donderdag en 
vrijdag kan je met je klas komen, zaterdag is open voor 
iedereen. Dan kan je je ouders op sleeptouw nemen.

www.vub.be/sid-in

OPENLESDAGEN 
PLUS

28-31 OKT

SID-IN  
9-11 JAN
HAASRODE

SID-IN  
6 - 8 FEB
ANTWERPEN

SID-IN  
30 JAN  
- 1 FEB
GENTSID-IN  

23 - 25 JAN
KORTRIJK

SID-IN  
13 - 15 FEB

GENK

2 0 1 9
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INFODAG
22 MRT

INFODAG  
6 SEP

OPENLES-
DAGEN
24 - 28 FEB

OPENLESDAGEN
Bezint eer ge begint.

Tijdens je welverdiende krokusvakantie gooit de VUB 
alle deuren open. Je wandelt gewoon onze aula’s 
binnen, trekt een klapstoeltje open en volgt de les. Geen 
voorkeursbehandeling. Gewoon het leven zoals het is aan 
de VUB. Tussen de colleges door verken je de campus 
of schuif je gezellig mee aan in ons studentenrestaurant. 
Vergeet niet af te ruimen. 

www.vub.be/openlesdagen

INFODAGEN
Je wilt info? Je krijgt info.

Van onze proffen, studietrajectbegeleiders en Student 
Ambassadors. Iedereen staat klaar om je vragen te 
beantwoorden. Of het nu gaat over je opleiding, 
voorkennis, studiebegeleiding, het studentenleven, je 
campus, Brussel… Je kan direct een blik werpen op de 
cursussen, de bibliotheek en de koten. Na deze dag 
verdwijnen al je vraagtekens als sneeuw voor de zon.

www.vub.be/infodag

2 0 2 0

INFODAG 
26 APR

START
14 SEP
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WAAR GA JE 
VOOR? 
Het strafste aanbod voor al je wensen, daar kan alleen jij over oordelen. De 
VUB biedt je in elk geval een interessant leeraanbod van de allerhoogste 
kwaliteit. Of klinkt dat te veel als reclame? Neen? Goed, dan gaan we nog 
even door. Onze lessen zijn afgestemd op de flexibele en internationale 
samenleving van vandaag en morgen. We zetten al onze bachelors en 
masters even op een rijtje. Je ziet het, niets is ondenkbaar aan de VUB. 

31 bachelors, 78 masters, 20 master-na-masters

Het is geen olympische discipline, maar je kan aan de VUB studeren tot je erbij neervalt. Da’s 
natuurlijk niet de bedoeling. Kies om te beginnen 1 van onze 31 fantastische bacheloropleidingen. 
Daarna krijg je toegang tot een enorme waaier brede en relevante master- en master-na-
masteropleidingen. Je weg naar succes start met een bachelor aan de VUB. 

Werk en studies combineren

Had je niet meteen na je humaniora de centen om verder te studeren? Of ben je al aan 
het werk en zit levenslang leren je in het bloed? De VUB heeft een uitstekende reputatie bij 
haar werkstudenten en hun werkgevers.

In English please?

Landsgrenzen vervagen. Internationale contacten op het werk zijn steeds meer de 
norm, wat je later ook doet. De VUB is de enige volwaardige, Vlaamse universiteit 
in de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. De open blik van de VUB is al 
één ding. Een opleiding in het Engels betekent nog een extra kwaliteitstroef voor 

je diploma. En daar blinken we nu toevallig in uit. Do we need to say more? Toch 
wel? Geen probleem, blader dan een pagina terug en kom naar één van de 

infomomenten.
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BACHELORS (180 SP en in het Nederlands*)

Agogische Wetenschappen

Bio-ingenieurswetenschappen

Biologie

Biomedische Wetenschappen

Business Economics

Chemie

Communicatiewetenschappen

Computerwetenschappen (Informatica)

Criminologische Wetenschappen

Farmaceutische Wetenschappen

Fysica en Sterrenkunde

Geneeskunde

Geografie

Geschiedenis

Handelsingenieur

Industrieel ingenieur

Burgerlijk ingenieur

Burgerlijk ingenieur-architect

Kunstwetenschappen en Archeologie 

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Politieke Wetenschappen

Psychologie

Rechten

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Social Sciences

Sociologie

Taal- en Letterkunde: twee talen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Toegepaste Taalkunde

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Wiskunde & Data Science

* met uitzondering van Social Sciences en Business Economics die in 

het Engels aangeboden worden.

SP staat voor studiepunt. Het standaardtraject van een bachelor is 

180 studiepunten die je over 3 jaar verspreidt.
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MASTERS SP TAAL

Communicatiewetenschappen 60 NL

Communication Studies 60 ENG

Criminologische Wetenschappen 60 NL

Digital Communication Leadership 120 ENG

Educational Sciences 120 ENG

Electrical Engineering 120 ENG

Electromechanical Engineering 120 ENG

Farmaceutische Zorg 120 NL

Gender en Diversiteit 60 NL

Geneeskunde 180 NL

Geneesmiddelenontwikkeling 120 NL

Geografie 120 NL

Geography 120 ENG

(Research Master of Science in ) 
Gerontological Sciences

120 ENG

Geschiedenis 60 NL

Handelsingenieur 120 NL

Industriële Wetenschappen: 
Elektromechanica

60 NL

Industriële Wetenschappen: 
Elektronica-ICT

60 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Biomedische Ingenieurstechnieken

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Bouwkunde

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Chemie en Materialen

120 NL

MASTERS SP TAAL

Agogische Wetenschappen 60 NL

Applied Sciences and 
Engineering: Computer Science

120 ENG

Applied Sciences and 
Engineering: Applied Computer 
Science

120 ENG

Architectural Engineering 120 ENG

Bedrijfskunde 60 NL

Bewegings- en 
Sportwetenschappen

120 NL

Bio-ingenieurswetenschappen: 
Cel- en Genbiotechnologie

120 NL

Bio-ingenieurswetenschappen: 
Chemie en Bioprocestechnologie

120 NL

Biologie 120 NL

Biology 120 ENG

Biomedical Engineering 120 ENG

(International Master of Science 
in) Biomedical Engineering

120 ENG

Biomedische Wetenschappen 120 NL

Biomedical Research 120 ENG

Business Engineering: Business and 
Technology

120 ENG

Chemical and Materials 
Engineering

120 ENG

Chemie 120 NL

Chemistry 120 ENG

Civil Engineering 120 ENG
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MASTERS SP TAAL

Physical Land Resources 120 ENG

Physics and Astronomy 120 ENG

Politieke Wetenschappen 60 NL

Political Science: European and 
International Governance

60 ENG

Psychologie 120 NL

Rechten 120 NL

Rechten, afstudeerrichting Dual 
Master in Comparative Corporate 
and Financial Law

120 NL-ENG

Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie

120 NL

Sociologie 60 NL

Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning

120 NL

Taal- en Letterkunde 60 NL

Toegepaste Economische 
Wetenschappen

60 NL

Toegepaste Informatica 60 NL

Toerisme 60 NL

Tolken 60 NL

Urban Studies 120 ENG

Vertalen 60 NL

Water Resources Engineering 120 ENG

Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschappen

60 NL

Wiskunde & Data Science 120 NL

MASTERS SP TAAL

Ingenieurswetenschappen: 
Computerwetenschappen

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Elektronica en 
Informatietechnologie

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Fotonica

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Toegepaste 
Computerwetenschappen

120 NL

Ingenieurswetenschappen: 
Werktuigkunde-Elektrotechniek

120 NL

International Business 120 ENG

Journalistiek 60 NL

Kunstwetenschappen en 
Archeologie

60 NL

Linguistics and Literary Studies 60 ENG

Management 60 ENG

Management en Beleid van de 
Gezondheidszorg

60 NL

Management, Zorg en Beleid in 
de Gerontologie

60 NL

Marine and Lacustrine Science 
and Management

120 ENG

Molecular Biology 120 ENG

Onderwijskunde 120 NL

Philosophy 120 ENG

(European Master of Science in) 
Photonics

120 ENG
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MASTER-NA-MASTERS SP TAAL

Arbeidsgeneeskunde 120 NL 

Archivistiek: Erfgoed- en 
Hedendaags Documentbeheer

60 NL

Disaster Medicine 60 ENG

Economics of Globalisation and 
European Integration

60 ENG

European Integration 60 ENG

Global Health 20 ENG

Huisartsgeneeskunde 180 NL

Industriële Farmacie 60 NL

Internationaal en Europees Recht 60 NL

International and European Law 60 ENG

Jeugdgezondheidszorg 120 NL

Literatuurwetenschappen 60 NL

Manuele Therapie 60 NL

Maritime Science 60 ENG

Notariaat 60 NL

Nuclear Engineering 60 ENG

Sociaal Recht 60 NL

Specialistische Geneeskunde 180 NL

Ziekenhuisfarmacie 60 NL

Ziekenhuishygiëne 60 NL

POSTGRADUATEN SP TAAL

Algology 40 ENG

Cardiac Electrophysiology and 
Pacing

60 ENG

China Business Development 60 ENG

Connoisseurship: Mastering 
Aesthetics, Legal-economic 
expertise and Valuation in Fine Arts

69 ENG

Economic Diplomacy 66 ENG

European Policy Making 25 ENG

Expert in Medical Physics 60 ENG

Expertise mondheelkunde - 
inclusief orale pathologie en 
implantologie

34 NL

Financieel en technisch beheer 
van grote bouwprojecten

21 NL

Flagship Programme in Economic 
Diplomacy and International 
Business

99 ENG

Innoverend ondernemen voor 
ingenieurs

60 NL

International Postgraduate 
Course in Football Business

60 ENG

International Trade and 
Investment

66 ENG

Internet of Things 63 ENG

Linguale Orthodontische Expertise 20 NL

Media Economics 30 ENG

Multidisciplinaire arterio-veneuze 
en lymfatische kinestherapie

20 NL

Orthodontische Expertise in zelf 
ligerende Bracketsystemen

20 NL

Pediatric Dermatology 56 ENG

Radioprotectie 30 NL

Rampenmanagement 20 NL

School of Thinking 29 ENG

Sportmanagement 60 NL

EDUCATIEVE MASTERS SP TAAL

Cultuurwetenschappen 120 NL

Wetenschappen en Technologie 120 NL

Lichamelijke Opvoeding 120 NL

Gezondheidswetenschappen 120 NL

Maatschappijwetenschappen 120 NL

Gedragswetenschappen 120 NL

Talen 120 NL

Economie 120 NL
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Verantwoordelijke uitgever

Caroline Pauwels, rector

Pleinlaan 2 

B - 1050 Brussel

België

De informatie in deze brochure is 

onderhevig aan mogelijke wijzigingen.

Realisatie

Vrije Universiteit Brussel

Dienst Marketing, Communicatie 

en Evenementen

Pleinlaan 2

1050 Brussel

[T] +32 2 629 20 93

[F] +32 2 629 12 10

[E] studentenrekrutering@vub.ac.be

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking 
bij de foto’s. 

Concept & Opmaak 

Shortcut Advertising

NIETS IS ONDENKBAAR

Al 185 jaar bouwt de VUB mee aan een betere 
samenleving als een vooruitstrevende, vrij onderzoekende 
en kritisch denkende universiteit. Vanuit onze internationale 
hoofdstad Brussel zijn we verbonden met de wereld. Een 
onafgebroken streven naar kennis, inzicht en verlichting 
vormt de rode draad bij alles wat we doen op het vlak van 
onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement.

Tegelijk blijven we inzetten op een heel persoonlijke en 
democratische benadering die alle leden van de VUB-
community sterker maakt, zodat ze succesvol hun rol 
kunnen opnemen in de wereld van vandaag en morgen.
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Openlesdagen PLUS

28 - 31 OKT 2019

www.vub.be/openlesdagen-PLUS

SID-ins
9 - 11 JAN 2020 - HAASRODE

23 - 25 JAN 2020 - KORTRIJK

30 JAN - 1 FEB 2020 - GENT

6 - 8 FEB 2020 - ANTWERPEN

13 - 15 FEB 2020 - GENK

www.vub.be/sid-in

Infodagen
22 MRT 2020

26 APR 2020

6 SEP 2020

www.vub.be/infodag

Openlesdagen
24 - 28 FEB 2020

www.vub.be/openlesdagen

Je eerste dag als student
14 SEP 2020

info@vub.be

www.vub.be

@VUBrussel

www.facebook.com/VUBrussel 

@VUBrussel
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