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HOGERONDERWIJSLANDSCHAP
De laatste jaren is er heel wat veranderd in het hoger
onderwijs. Termen als graduaat, licentiaat, hoger onderwijs
van het korte of het lange type, van één of twee cycli, ...
behoren allemaal tot het verleden. Dit zijn nu bachelors,
masters, bachelor na bachelors en master na masters. Deze
veranderingen vragen toch om een extra woordje uitleg.
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SUCCESVOL STUDEREN
Meer vrijheid, minder controle, meer
verantwoordelijkheid. Het maakt
allemaal deel uit van volwassen
worden. Maar de stap naar het
hoger onderwijs is voor iedereen
een uitdaging. Het is soms moeilijk
om de weg te vinden. Aan de VUB
hoeven studenten niet met hun vragen
en twijfels te blijven zitten. Er staan

STUDIEKEUZE
Een opleiding kiezen is geen eenvoudige
opgave. Voor veel jongeren blijft de vraag
wat ze later willen worden of wat ze willen
studeren lang onbeantwoord. Welke factoren
zijn bepalend in het studiekeuzeproces en
welke rol kunnen ouders, familieleden en
partners daarin spelen?
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medewerkers klaar om de weg naar
de oplossing te wijzen.
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BUDGET
Ook al hebben we in Vlaanderen sterk
hoger onderwijs voor gematigde
prijzen, dan nog kan het prijskaartje
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voor universitaire studies een hindernis
vormen. Dat is jammer, want talent
en doorzettingsvermogen mogen
niet worden beknot door financiële
knelpunten. Wie komt in aanmerking voor
een studietoelage? Of voor aanvullende
financiële steun?

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Wat maakt de Vrije Universiteit Brussel zo uniek? Zijn
het onze groene, compacte campussen? Of is het
de kleinere schaal en persoonlijke aanpak die ons
aantrekkelijk maakt? In ieder geval, de VUB biedt een
spannende, leerrijke, multiculturele en veilige haven
in onze mooie hoofdstad.
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HOE ZIET HET HOGER
ONDERWIJS ERUIT?
De laatste jaren is er heel wat veranderd in het hoger onderwijs. Termen als graduaat, licentiaat,
hoger onderwijs van het korte of het lange type, van één of twee cycli, ... behoren allemaal tot
het verleden. Dit zijn nu bachelors, masters, bachelor na bachelors en master na masters. Deze
veranderingen vragen toch om een extra woordje uitleg.

BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR

Het studieprogramma van een bachelor, ongeacht of
het om een professionele of academische bachelor

Sinds 2008-2009 vallen alle opleidingen in het Vlaams hoger

gaat, telt 180 studiepunten. Bij een probleemloos

onderwijs onder de BaMa-structuur (Bachelor-Master).

voltijds parcours staat dit gelijk aan drie jaar opleiding,

Het vroegere regentaat, graduaat, hoger onderwijs korte

met een bachelordiploma als eindresultaat. Een

type, … heten voortaan ‘professionele bachelor’. Wat

uitzondering hierop is de professionele bacheloropleiding

voordien licentiaat en hoger onderwijs lange type was, valt

verpleegkunde. De omvang van deze opleiding is 240

nu onder de term ‘master’.

studiepunten of ‘4 jaar’.
Na een succesvolle afronding van een academische

Een professionele bacheloropleiding wordt georganiseerd

bacheloropleiding, het schakelprogramma of het

aan een hogeschool, is sterk op de praktijk gericht en

voorbereidingsprogramma volgt de masteropleiding. Een

leidt rechtstreeks naar de arbeidsmarkt. Wil de student

master telt 60 tot 180 studiepunten, of duurt voltijds één

na het behalen van een professionele bachelor toch

tot drie jaar, afhankelijk van de studierichting. Tijdens de

nog verder studeren om een master te behalen? Geen

master wordt gewerkt aan een masterproef, het vroegere

probleem, schakelprogramma’s maken de overgang naar

eindwerk of de thesis.

een academische master mogelijk. De omvang van een
schakelprogramma varieert tussen 45 en 90 studiepunten.

Een ‘bachelor na bachelor’ of ‘banaba’ is een voortgezette

Een academische bachelor heeft een meer theoretische

of specialisatieopleiding die men na een professionele

inslag en wil de student voorbereiden op het behalen van

bachelor kan volgen. Na een academische master kan men

een masterdiploma aan de universiteit.

zich inschrijven voor een ‘master na master’ of ‘manama’.

• Arbeidsmarkt

• Arbeidsmarkt

• Bachelor na Bachelor (BaNaBa)

• Master na Master (MaNaMa)

• Andere vervolgopleiding

• Andere vervolgopleiding

ACADEMISCHE MASTER

Schakelprogramma

PROFESSIONELE BACHELOR
AAN EEN HOGESCHOOL

Voorbereidingsprogramma

ACADEMISCHE BACHELOR
AAN EEN UNIVERSITEIT

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
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TOELATINGSVOORWAARDEN

niet-bindende toelatingsproef. Dit betekent dat je moet
deelnemen aan deze toelatingsproef maar dat het
resultaat geen effect heeft op jouw inschrijving. Alle

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding moet

informatie vind je op www.vub.be/ijkingstoets

je in principe een diploma secundair onderwijs hebben.
Het maakt niet uit of het een diploma aso, tso, kso of bso

Wil je je aan de VUB voorbereiden op het

is. Een getuigschrift bso is echter niet voldoende.

toelatingsexamen voor geneeskunde of de toelatingsproef
voor burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect?

Als je geen diploma secundair onderwijs hebt, neem je

Via www.ikworddokter.be en www.vub.ac.be/ijkingstoets

het best contact op met de hogeschool of universiteit

vind je heel wat informatie.

waar je een opleiding wil volgen om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn om toch toegelaten te worden.

STUDIEPUNTEN

De toegang tot het hoger onderwijs is vrij, met uitzondering
van het artistiek hoger onderwijs, de lerarenopleiding, de

Om het hoger onderwijs flexibeler te organiseren, wordt

opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-

een opleiding niet meer in studiejaren ingedeeld, maar

architect en de opleidingen genees- en tandheelkunde.

in studiepunten of ECTS. Een studiepunt staat gelijk met

Voor de universitaire opleidingen geneeskunde

25 à 30 uren studieactiviteit, zoals les volgen, studeren,

en tandheelkunde moet je eerst slagen voor een

projectwerk, onderzoek in de bibliotheek, …

toelatingsexamen. Dat toelatingsexamen wordt centraal
georganiseerd. Alle informatie vind je op de website:

Elk opleidingsonderdeel (een 'vak') binnen een opleiding

www.toelatingsexamenartstandarts.be

heeft een corresponderend aantal studiepunten. Dus hoe

Voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk

hoger het aantal studiepunten, hoe zwaarder de cursus.

ingenieur-architect is er sinds 2018 een verplichte maar

Een voltijds programma van één academiejaar bestaat
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gemiddeld uit 60 studiepunten. Dit komt neer op 1.500

aantal studiepunten uit die rugzak. Na afloop van elk

à 1.800 uren studieactiviteit, of 38 tot 46 uur per week.

academiejaar krijgt hij de ingezette studiepunten terug

Studeren is dus een voltijdse job.

voor die opleidingsonderdelen waarvoor hij geslaagd is.

Studiepunten zijn ook van belang voor de kinderbijslag,

De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor

de studietoelage en het studiegeld. Zo moet de student

de student niet geslaagd is, zijn verloren. De eerste

voor een minimaal aantal studiepunten ingeschreven

60 studiepunten die hij ‘terugverdient’, krijgt hij dubbel

zijn om nog kinderbijslag te ontvangen en worden de

terug. Deze dubbeltelling beperkt zich niet tot het eerste

studietoelage en het studiegeld berekend op het aantal

jaar dat een student is ingeschreven.

studiepunten waarvoor ingeschreven wordt.

GESLAAGD!

Na het behalen van het masterdiploma worden sowieso
140 studiepunten afgetrokken van het leerkrediet. Heeft de
student een foutloos parcours afgelegd dan heeft hij nog

Een student is geslaagd voor een opleidingsonderdeel

60 studiepunten over. Hij kan deze 60 studiepunten dan

wanneer hij 10/20 behaalt. Behaalt hij voor elk

inzetten om bijvoorbeeld een tweede master te behalen.

opleidingsonderdeel dus minstens 10/20, dan is hij

Bij een verkeerde studiekeuze of een tegenslag is er niet

geslaagd voor het jaarprogramma.

meteen reden tot paniek. Er zit wel een beetje reserve
in die rugzak. Als men echter al de studiepunten heeft

Binnen het onderwijs- en examenreglement worden

opgebruikt en nog niet aan het einde van de opleiding is,

mogelijke uitzonderingen hierop geformuleerd. Hoe deze

dan kan de opleidingsinstelling een verhoogd studiegeld

uitzonderingen ingevuld worden, verschilt van instelling tot

vragen of, in het slechtste geval, de inschrijving weigeren.

instelling. Aan de Vrije Universiteit Brussel is een student
geslaagd voor het eerste bachelorjaar wanneer hij voor alle

Het leerkrediet is een systeem van voortgangsbewaking

opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt of als hij

dat binnen alle instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen

ondanks onvoldoendes voldoet aan bepaalde voorwaarden.

van toepassing is. Een student neemt zijn of haar

In de hogere jaren worden onvoldoendes niet toegestaan.

leerkrediet dus mee wanneer hij/zij verandert van instelling.

LEERKREDIET EN
STUDIEVOORTGANGSBEWAKING

Een tweede systeem van studievoortgangsbewaking is een
instellingsgebonden systeem. De regels die hier gehanteerd
worden, kunnen dus van instelling tot instelling verschillen.
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Binnen het hoger onderwijs worden de studenten

Aan de Vrije Universiteit Brussel worden de volgende regels

geconfronteerd met twee systemen van

gehanteerd, wanneer een student geen enkel studiepunt

voortgangsbewaking. Men wil hiermee nagaan of een

behaalt in een academiejaar dan krijgt hij een onmiddellijke

student voldoende vooruitgaat binnen zijn studie.

weigering tot herinschrijving voor dezelfde opleiding

Het eerste systeem is het systeem van het leerkrediet.

aan de VUB. Behaalt de student minder dan 60% van de

Elke student start met een ‘rugzak’ gevuld met 140

opgenomen studiepunten dan worden bij herinschrijving in

studiepunten. Bij een inschrijving haalt hij het vereiste

dezelfde opleiding bindende voorwaarden opgelegd.

HOE EEN OPLEIDING
KIEZEN?
Een opleiding kiezen is geen eenvoudige opgave. Voor veel jongeren blijft de vraag wat ze later
willen worden of wat ze willen studeren lang onbeantwoord. Welke factoren zijn bepalend in het
studiekeuzeproces en welke rol kunnen ouders, familieleden én de VUB daarin spelen?

KEUZEPROCES

Stap 1: Zelfkennis als student is
de sleutel tot succes

Het keuzeproces verloopt in verschillende stappen die de

Er zijn enkele belangrijke vragen waarop toekomstige

ene leerling al sneller doorloopt dan de andere. Maar een

studenten antwoorden moeten zoeken. Die antwoorden

goede studiekeuze speelt een grote rol in de slaagkansen

kunnen ze dan aftoetsen met wat er van hen verwacht

van de student. Het is dus belangrijk om hier voldoende

wordt in de opleiding die ze willen volgen.

tijd en reflectie aan te besteden.
“Wie ben ik?”
De Vrije Universiteit Brussel reikt leerlingen en ouders

Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik interessant?

ook enkele hulpmiddelen aan die hun keuze kunnen
vergemakkelijken. Die vatten wij voor u samen in het

“Wat kan ik?”

volgende hoofdstuk.

In welke vakken ben ik goed? Waar houd ik me buiten

WAT KAN JE DOEN ALS OUDER?

school mee bezig? Welke vaardigheden en kennis heb ik?
“Wat wil ik?”

Als ouder hoef je niet aan de zijlijn blijven toekijken wat

Wil ik vooral theoretische kennis opdoen, of toets ik de

je zoon of dochter gaat doen. Integendeel, praat over op

theorie liever rechtstreeks aan de praktijk? Ben ik bereid

kot gaan, de studiebegeleiding, de jobmogelijkheden,

mijn vrije tijd in te vullen met studeren? Welk beroep wil ik

... en denk mee na over een realistische en haalbare

later graag uitoefenen?

studiekeuze. Moedig hen aan om zelf actie te ondernemen
en zorg dat ze zich goed informeren en zich kritisch
opstellen.

Stap 2: Welke opleidingen zijn er?
Een goed overzicht van het volledige aanbod is
cruciaal. Welke opleidingen bestaan er en wat houden
ze precies in? Wat is het verschil tussen een opleiding

AL GEHOORD VAN HET E-BOOK
'STUDY ROAD MAP?
Dit is een online instrument waarbinnen de student
aangezet wordt stil te staan bij zichzelf( interesses,

aan de hogeschool en de universiteit? Welke opties
en beroepsuitwegen bieden de opleidingen? Welke
voorkennis is vereist?

Stap 3: Grondig informeren

talenten, vaardigheden, voorkennis,...) en waarbinnen
de student gestimuleerd wordt om op een actieve

Er moet tijd gemaakt worden om actief op zoek te

manier informatie te zoeken met betrekking tot

gaan, samen of alleen. Ga naar infodagen, beurzen,

studiemogelijkheden en beroepsuitwegen.

openlesdagen, bekijk de websites van de hogescholen en

Neem een kijkje op www.vub.be/studiekeuze

universiteiten of praat eens met de studenten op
de campus.

7

HOE HELPT DE VUB BIJ
DE JUISTE STUDIEKEUZE?
Je kan alles zelf uitdokteren. Of je kan je ook laten helpen door experts. De VUB organiseert een
aantal infomomenten die vijfde- en zesdejaars van het secundair onderwijs helpen om tot een
doordachte, haalbare en realistische studiekeuze te komen.

WIJ KOMEN NAAR JE TOE
Inderdaad. Wij komen in het voorjaar in elke provincie langs om toekomstige studenten en hun ouders te informeren
over onze opleidingen en studeren aan de VUB. Van januari tot maart organiseert de Vlaamse overheid namelijk SIDins: beurzen in elke provincie waar alle hogeronderwijsinstellingen aanwezig zijn. Je kunt hier met één bezoek alle
opleidingen en instellingen grondig met elkaar vergelijken.

WIJ ZETTEN ONZE DEUREN OPEN
Van maart tot en met september kunnen toekomstige studenten en hun ouders een bezoekje brengen aan onze campussen
tijdens de infodagen. Alle vragen over opleidingen, cursussen, voorkennis, het studentenleven, op kot gaan, de campus,
Brussel, … worden beantwoord door de experten van dienst: onze proffen, studietrajectbegeleiders en studenten zelf.

DE PROEF OP DE SOM NEMEN
De Vrije Universiteit Brussel heeft verschillende evenementen die toekomstige studenten laten proeven van de
opleidingen. Zo weten ze meteen of het buikgevoel juist zit. Tijdens de Openlesdagen in de herfstvakantie en de
krokusvakantie gooien we de deuren van aula’s en labo’s open voor iedereen. Zo zien ze hoe het er letterlijk aan toe gaat
tijdens een les. Echter dan dit kan niet.

TESTEN EN DAN BIJSTUREN
De universiteit organiseert een hele reeks voorkennistoetsen om het niveau van toekomstige studenten te testen. Want
slagen voor een opleiding wordt voor een groot stuk bepaald door voorkennis. Zo krijgen studenten een heel duidelijk
beeld van hun capaciteiten en kunnen ze die dankzij onze voorbereidingsactiviteiten nog bijsturen. Meer concrete
informatie staat op: www.vub.be/voorbereiden. Informatie rond de voorbereiding op het toelatingsexamen arts kan je
vinden op www.ikworddokter.be en op www.vub.be/ijkingstoets vind je informatie rond de ijkingsproef voor toekomstige
studenten burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect.
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ONZE HULP BIJ STUDIEKEUZE OP EEN RIJ
www.vub.be/infomomenten | www.vub.be/voorbereiden
Krokusvakantie
Openlesdagen

Herfstvakantie

JANUARI - FEBRUARI - MAART

MAART

APRIL - MEI

SEPTEMBER

Openlesdagen

Provinciale studie-informatiedagen (SID-ins)

Infodag op
de campussen
van de VUB

Infodag op
de campussen
van de VUB

Infodag op
de campussen
van de VUB

Voorbereidingsactiviteiten zoals voorkennistoetsen, eerste hulp bij
studiekeuze, voorbereidingsdagen toelatingsproef arts,
voorbereiding ijkingsproef voor de ingenieurswetenschappen, ...

FEBRUARI-MAART-APRIL-MEI-JUNI

Voorkennistoetsen Wiskunde,
Chemie en Fysica en
Voorbereidingscursussen
Chemie en Fysica

AUGUSTUS
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HOE SUCCESVOL
STUDEREN?
Gaan studeren, dat verruimt horizonten en verlegt grenzen. Maar ook het andere cliché klopt: er
komt heel wat bij kijken. Het is soms moeilijk voor beginnende studenten om hun weg te vinden.
Aan de VUB hoeven studenten niet met hun vragen en twijfels te blijven zitten. Er staan
medewerkers klaar om de weg naar de oplossing te tonen.

MEER ZELFSTANDIG LEVEN
EN STUDEREN
Studeren in het hoger onderwijs vraagt meer organisatie
en planning. De uurroosters volgen meestal geen vast
ritme en de studiedruk varieert sterk tijdens verschillende
periodes van het academiejaar. Zonder controle van
ouders of leerkrachten, moeten de studenten zelf de
discipline hebben om te studeren.
De nieuwgeboren student moet groeien in zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. Vaak moet de studiemethode
aangepast worden aan de nieuwe lesmethodes en aan de
grotere hoeveelheden leerstof. Hoe zwaar de studielast
wordt, is dus heel persoonlijk. Gelukkig biedt de VUB hulp
aan de student bij deze omschakeling.
Tegelijk is het voor de familie een beetje loslaten. Gaat
mijn dochter of zoon eigenlijk wel naar de lessen?
Studeert hij genoeg?

HOE ZIET DE ACADEMISCHE KALENDER ER UIT?
JANUARI
SEPTEMBER
• Start eerste semester (13 weken les)

Binnen heel wat
opleidingen worden
proefexamens ingericht

• Wintervakantie
(2 weken)

DECEMBER

• Blokweek (1 week) aansluitend
op de wintervakantie
• Examens zittijd eerste semester

• Tweede week: lesvrije week
• Start tweede semester
(13 weken les)

FEBRUARI
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ONDERSTEUNING BIJ STUDEREN
Studiebegeleiding staat klaar om studenten te helpen

Heeft je zoon of dochter voor een bepaald

met hun vragen rond studieplanning, studieaanpak en

opleidingsonderdeel bijlessen nodig? Via

hun studietraject. Dit kan zowel individueel als in groep.

studiebegeleiding kan hij/zij op zoek naar een tutor. Elke

Studenten kunnen er ook terecht wanneer ze in een

opleiding heeft ook een studietrajectbegeleider, die de

moeilijke situatie zitten of terechtkomen. Er worden ook

studenten doorheen hun studietraject gidst en hen helpt

faalangsttrainingen georganiseerd.

als ze van het vooropgestelde studietraject afwijken.

De Studeerwijzer met informatie over hoe studenten beter,
met meer plezier en succesvoller kunnen studeren in het
hoger onderwijs is hier te verkrijgen. De student krijgt een
studeerwijzer mee bij inschrijving.

MAART - APRIL

JUNI

• Lentevakantie
(2 weken - data
afhankelijk van Pasen)

AUGUSTUS - SEPTEMBER

• Examens zittijd
tweede semester

• Examens tweede zittijd

• Eind mei-begin juni:
2 blokweken

• Zomervakantie
(6 weken)

MEI

JULI
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WAT MAAKT STUDEREN
NOG BETER?
Niet alleen studiebegeleiding leidt tot betere resultaten. Er zijn nog een heleboel andere
elementen die het studeren aangenamer maken. Onze groene campussen bijvoorbeeld waar
men in de schaduw van een boom door een hoofdstuk kan bladeren. Een verkwikkende maaltijd
in ons restaurant geeft ook de nodige energie om er weer in te vliegen.

FLEXIBEL STUDEREN

STUDENT.VUB.BE

De Vrije Universiteit Brussel heeft een inclusief Examen-

Hier staat alle informatie gegroepeerd die studenten direct

en Onderwijsreglement. Dat betekent dat de reglementen

bij de hand moeten hebben. Van de dokter op de campus

flexibel genoeg zijn om iedereen gelijke kansen te geven

tot de lesroosters van de week. Lekker handig en snel.

om te leren en te leven aan de universiteit. Studenten die

Neem zeker eens een kijkje.

zich in moeilijke situaties bevinden doordat ze voltijds
werken, ziek zijn, met een functiebeperking kampen,

STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

kinderen hebben, financiële moeilijkheden ondervinden of
een andere culturele achtergrond hebben, kunnen gebruik

We bespreken alle mogelijkheden om een student met een

maken van bepaalde maatregelen, onder voorwaarde dat

functiebeperking zo zelfstandig mogelijk te laten genieten van

ze haalbaar en verdedigbaar zijn.

het studentenleven. Ook studenten die kampen met dyslexie,

DIENST BEWEGING & SPORT

depressie, diabetes, ... kunnen rekenen op Studiebegeleiding.

STUDEREN IN HET BUITENLAND

Aan de Vrije Universiteit Brussel dragen we de leuze ‘een
gezonde geest in een gezond lichaam’ hoog in het vaandel.

Uitvissen hoe men werkt aan een buitenlandse

Er worden heel wat sportactiviteiten georganiseerd.

universiteit? Eén woord: ERASMUS. Een programma om

Op en rond campus Etterbeek bieden het fitnesscentrum

de studentenmobiliteit in Europa te verhogen. Waar de

Basic Fit, het zwembad, de sportzalen en de atletiekpiste de

VUB met zijn volle gewicht én mobiliteitsbeurzen achter

sporters alles wat hun hart begeert. Ook op campus Jette is

staat. Liever naar de VS? Check out ISEP, eveneens een

er een fitnesscentrum en op campus Kaai een sportveld.

uitwisselingsprogramma maar dan gericht op Amerika.

CULTUUR VERRUIMT DE GEEST

WERKEN EN STUDEREN

Met workshops fotografie, modeltekenen,

De VUB voorziet opleidingen voor werkstudenten. De

tentoonstellingen en filmprojecties verpozen de studenten

contacturen in deze opleidingen vinden ‘s avonds en/of op

op een cultureel verantwoorde manier.

zaterdag plaats. Werkstudenten kunnen gebruik maken

Bovendien liggen alle grote musea, concertzalen en

van alle studentenfaciliteiten en –voorzieningen en van

bibliotheken in de thuisstad van de VUB.

speciale initiatieven rond studiebegeleiding.

TOPSPORT EN STUDEREN
Topsportstudenten uit maar liefst 54 verschillende sportdisciplines hebben hun
weg naar de VUB al gevonden. En bovendien zijn hun studieresultaten boven het
gemiddelde. 19 studenten namen zelfs deel aan de Olympische Spelen.
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BOEKEN EN CURSUSSEN

LEKKER ETEN OP DE CAMPUS

Voor het aankopen van boeken, syllabi en ander

Natuurlijk koken wij niet even lekker als de mama

studiemateriaal kan de student op de campus

of de papa. Maar we komen toch aardig in de

terecht bij de Standaard Student Shop online of in de

buurt. Onze studentenrestaurants bieden menu’s

campuswinkel.

aan zeer democratische prijzen. Elke dag is er

Studenten van Brussels Humanities, Sciences and

keuze uit verschillende gerechten – waaronder

Engineering campus kunnen ook een beroep doen op

minstens één vegetarisch – en salad bar, soep,

het cursusdienstplatform OSD, voluit Overkoepelende

desserts en broodjes. En in de omgeving van de

Studentencursusdienst. Het lesmateriaal varieert

campussen en in het centrum van de stad vinden

van readers over gebundelde samenvattingen en

onze studenten van elke keuken het allerbeste.

examenvragen tot bijkomende literatuur.
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WAT KOST STUDEREN?
Het financiële plaatje van universitaire studies speelt een belangrijke rol in het keuzeproces van een
toekomstige student en zijn familie. De totale kostprijs hangt af van meerdere factoren: de gekozen
opleiding, de inkomsten van het gezin of de student, al dan niet op kot gaan, verplaatsingen, enz.
Via studiefinanciering en andere financiële bijdragen blijft een opleiding aan de universiteit of de
hogeschool betaalbaar.

WELKE KOSTEN ZIJN ER?

pendelen heel tijdrovend worden. Jongeren die aan de
Vrije Universiteit Brussel studeren, kunnen een kot huren

De studiekosten per academiejaar bedragen gemiddeld:
• € 6.500 voor een kotstudent

kan je terecht bij Brik (brik.be). De standaardhuurprijs

• € 2.000 voor een pendelstudent

voor een kamer op de campussen van de Vrije Universiteit

Daarnaast zijn er ook leefkosten zoals voeding,

Brussel bedraagt ongeveer € 316 per maand*. De

kleding, ontspanning, medische kosten, … We proberen

huurprijs kan dankzij de aanvraag van een huurtoelage

hierbij een overzicht te geven van de verschillende

verminderd worden (student.vub.be/huurtoelage).

studiegerelateerde kosten. De bedragen zijn gebaseerd
op academiejaar 2019-2020. Bedragen kunnen wijzigen

Pendelen

per academiejaar.

Een pendelstudent die niet met de auto komt zal een

Het studiegeld

abonnement op het openbaar vervoer nemen. Is de
student ingeschreven aan een Nederlandstalige hoger

Bij de inschrijving aan de universiteit of de hogeschool

onderwijsinstelling in Brussel en jonger dan 25 jaar, dan

moet studiegeld betaald worden. De universiteiten hebben

kan hij een goedkoop MIVB-jaarabonnement (€ 50*)

onderling afgesproken hetzelfde bedrag aan te rekenen.

aanvragen voor het Brusselse openbaar vervoer (tram,

Dit schommelt voor een bachelorstudent rond € 940*.

bus, metro, trein). De NMBS en De Lijn hebben op hun

Hoeveel het studiegeld bedraagt, hangt af van:

beurt ook speciale formules voor studenten.

• soort opleiding (bachelor, master, postgraduaat, …)
• soort studiecontract

Cursussen en materiaal

• aantal studiepunten waarvoor men inschrijft

De kosten voor cursussen en materiaal variëren sterk

• het al dan niet ontvangen van een studietoelage

naargelang de opleiding. Bij de Standaard Student Shop

Op kot
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op één van de campussen. Voor een kamer buiten de VUB

kunnen cursussen en boeken verkregen worden tegen
zeer voordelige prijzen. Ook bij de Overkoepelende

Een belangrijke vraag bij de stap naar het hoger onderwijs

Studentencursusdienst (OSD) kunnen studenten

is of je al dan niet op kot gaat. Of op kot gaan beter

studiemateriaal aankopen tegen studentvriendelijke

is dan pendelen, hangt af van de persoonlijke situatie.

prijzen. Per academiejaar moet je rekenen op ongeveer

Woon je bijvoorbeeld verder van de campus, dan kan het

€ 350 - € 500.

WELKE STEUNMAATREGELEN ZIJN ER?
Studietoelage

Financiële ondersteuning van de VUB
Veel studenten die recht hebben op een studietoelage
van de Vlaamse overheid, krijgen deze pas na enkele

De belangrijkste financiële steun voor studenten is de

maanden uitbetaald. Omdat de meeste studiekosten

(jaarlijkse) studietoelage van de Vlaamse overheid.

zich voordoen bij de aanvang van het academiejaar,

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel aan

kan je een voorschot krijgen. Studenten die het toch

een aantal voorwaarden voldoen. Zo wordt er onder

nog financieel moeilijk hebben om hun studiekosten te

meer rekening gehouden met de nationaliteit, het

betalen, ongeacht of ze al dan niet een studietoelage

gezinsinkomen en de opleiding.

van de Vlaamse overheid krijgen, kunnen een toelage
aanvragen. Dit is een bedrag dat je niet moet terug

De bedragen van de studietoelage worden jaarlijks

betalen en hierbij wordt rekening gehouden met de

geïndexeerd. Een minimumtoelage bedraagt ongeveer

sociaal-financiële situatie van het gezin en/of de

€ 270, de maximumtoelage voor een pendelstudent

student.

situeert zich rond € 2.500 en voor een kotstudent
rond € 4.200*.

Studenten die op kot gaan, kunnen een huurtoelage
aanvragen om de huurprijs van een kot te reduceren.

Meer informatie over de studietoelage kan je terugvinden

Deze huurtoelage kan tot € 110* per maand bedragen.

op www.studietoelagen.be en

Het bedrag van de huurtoelage hangt af van het

www.centenvoorstudenten.be. Voor vragen kan

inkomen van het gezin of de student. Studenten die

je eveneens terecht bij een medewerker van

een internationale uitwisseling (vb. Erasmus) opnemen

Studentenstatuut & studiefinanciering of op het gratis

in hun programma kunnen een aanvraag doen voor

nummer van de Vlaamse overheid (1700).

een buitenlandtoelage. Het bedrag van deze toelage is

Kinderbijslag/Groeipakket

afhankelijk van verschillende factoren waaronder het
aantal maanden van de uitwisseling.

Een student in het hoger onderwijs kan tot zijn
25 jaar aanspraak maken op kinderbijslag/Groeipakket.

Ook een renteloze studielening behoort tot de

Er is recht voor een volledig academiejaar als de student

mogelijkheden, zowel op korte als op lange termijn. In

ten laatste op 30 november van het academiejaar

het laatste geval betaalt de student deze lening terug na

inschrijft voor minimum 27 studiepunten.

het beëindigen van de studies.

Studentenjob
Meer en meer studenten werken tijdens het
academiejaar om zelf een steentje bij te dragen in de
studiekosten. De VUB beschikt over een jobdatabank
met een ruim aanbod aan studentenjobs in erg
uiteenlopende sectoren. Studenten kunnen bij een
medewerker van Studentenjobs terecht voor informatie
over werken als student en de gevolgen daarvan.

* De bedragen zijn gebaseerd op academiejaar 2019-2020.
Bedragen kunnen wijzigen per academiejaar.
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WAAROM STUDEREN
AAN DE VRIJE
UNIVERSITEIT BRUSSEL?
Het voornaamste criterium voor de keuze van een universiteit is in de eerste plaats de kwaliteit van
haar opleidingen natuurlijk. En dat die goed zit, bewijzen de talloze evaluaties. Maar wat maakt de
Vrije Universiteit Brussel nu echt uniek?
Voor veel studenten is onze schaal waarschijnlijk het
belangrijkste voordeel. Klein maar fijn! De compacte
campussen en de kleinere werkgroepen maken een
directer contact tussen studenten en proffen mogelijk.
Dankzij deze kleinschaligheid liggen alle faculteiten en
studentenvoorzieningen slechts op een steenworp van
elkaar. Een stimulans voor productiviteit en interactie.
Onze ligging is de andere grote troef: in de hoofdstad
van België, met Europa en de wereld aan onze voeten.
Studenten van de VUB leren gaandeweg omgaan met
het klappen van de zweep in een internationale stad als
Brussel. Ideaal voor stages en jobuitwegen! En onze
pole position is ook nog eens gemakkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer of met de auto.

SFEER EN KLEINSCHALIGHEID
Onze schaalgrootte is een belangrijke reden om voor de Vrije Universiteit Brussel te kiezen. Onze studenten zijn geen
nummers en er is een heel lage drempel tussen studenten en proffen. Dat alles maakt dat er op de VUB een aparte sfeer
heerst die erg gekoesterd wordt door onze studenten.
En dat kleinschalige zorgt er ook voor dat onze studenten alles binnen handbereik hebben en geen tijd verliezen. Van het
zwembad naar de les in vijf minuten. Het kan!
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BEREIKBAARHEID
De campussen zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel met
het openbaar vervoer als met de wagen. Vanuit de
grote Brusselse stations is het een kwartiertje tot aan
het NMBS-station van Etterbeek dat op enkele minuten
wandelen ligt van Brussels Humanities, Sciences and
Engineering Campus. Metro, tram en bus brengen de
studenten vlot naar Brussels Health Campus in Jette.
Ondanks de grote drukte in Brussel zijn de campussen
goed bereikbaar te voet en met de fiets. In de straten
rond de campussen liggen bijna overal goede, veilige
fietspaden. Als student kan je je eigen fiets meenemen,
een studentenfiets huren of een Villo-abonnement nemen.

UITSTEKENDE BEGELEIDING
Hoe slagen studenten voor een opleiding? Door in
de eerste plaats de juiste studiekeuze te maken en
door een aangepaste studiemethode te hanteren.
Op beide vlakken steekt de VUB een flinke
hand toe. Met zowel individuele begeleiding als
groepsbegeleiding verhogen wij de slaagkansen
van onze studenten.
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NOTA'S
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HEB JE NOG VRAGEN?
Tijdens de infodagen kan je je bij elke faculteit en dienst informeren over de
opleidingen en voorzieningen.
Meer info op www.vub.be/infodag

CONTACTGEGEVENS
Infopunt Studenten:
[T] 02 629 20 10 [E] info@vub.be [W] student.vub.be
Studentenstatuut & studiefinanciering / studentenjobs
[T] 02 629 23 15
[E] Studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be
[W] student.vub.be/studiefinanciering
Studiebegeleiding:
[T] 02 629 23 06 [E] begeleiding@vub.be [W] student.vub.be/begeleiding

MEER INFO ONLINE
Studieaanbod:
www.vub.be/infomomenten
www.vub.be/opleidingen
www.vub.be/voorbereiden
www.onderwijskiezer.be
onderwijs.vlaanderen.be/sidin
Leerkrediet:
www.studentenportaal.be
Studietoelagen en studiefinanciering:
www.studietoelagen.be
www.centenvoorstudenten.be
Studiebegeleiding:
www.vub.be/studiebegeleiding
www.vub.be/voorbereiden
www.ikworddokter.be
www.vub.be/ijkingstoets
Huisvesting:
student.vub.be/op-kot
Cursussen, uurroosters en andere voorzieningen:
student.vub.be

info@vub.be

www.vub.be

www.facebook.com/VUBrussel

@VUBrussel

