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GA JIJ AAN DE SLAG MET 
INGENIEURSTECHNIEKEN 
VOOR JOUW DUURZAME 
ONTWIKKELING? 
Spreken technologie en wetenschappen jouw creativiteit aan? Wil je die technische en 
creatieve vaardigheden combineren om architecturale problemen toekomstgericht op 
te lossen? Dan is Ingenieurswetenschappen: Architectuur een opleiding op jouw maat!

Jouw inventiviteit en creativiteit gaan 
hand in hand
De opleiding Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur is doelbewust breed. Je start met 
het leggen van een degelijke wetenschappelijke 
en bouwtechnische basis. Dat moet ook als je wil 
dat jouw ontwerpen de tand des tijds overleven. 
Je verdiept je in de kunst van het bouwen en 
ontwikkelt je creatieve vaardigheden bij het 
ontwerpen van projecten van a tot z.  
De combinatie van techniek en creativiteit zullen 
ook in jouw latere carrière een vaste waarde 
worden.

Je werkt middenin het spanningsveld 
tussen wetenschap en maatschappij
Hoe mensen wonen, zich verplaatsen, werken, 
zich ontspannen, kortom, hoe ze leven, wordt 
weerspiegeld in de architectuur. Anderzijds 
beïnvloedt de architectuur op haar beurt 
ook mens en maatschappij. Je verwerft 
de nodige inzichten in architectuurtheorie 
en –geschiedenis, die je zullen helpen om 
maatschappelijk en cultureel relevante ontwerpen 
te maken. 

Je leert architecturale problemen 
doelgericht onderzoeken en oplossen 
Als ingenieur-architect beheers je het bouwen in 
de totaliteit, van bedenken tot uitvoeren. In dat 
proces zal je vaak geconfronteerd worden met 
beperkingen van ruimte, budget en beschikbare 
technologie. In de opleiding leer je bestaande 
methoden en technieken toe te passen en te 
onderzoeken, alsook nieuwe te bedenken, om 
deze problemen op te lossen. Enkel zo kan je tot 
een creatieve oplossing komen die meerwaarde 
biedt en binnen het bestek van de opdracht blijft.

WAAROM INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR?
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Infomomenten 
Een keuze maken is niet altijd even makkelijk. 
Volg een online infosessie, kom eens langs op 
een infodag en spreek met een prof. Of met 
één van onze studenten! Proef de sfeer op de 
campus, dan weet je het zeker. Want hoe je het 
draait of keert: waar je gaat studeren speelt een 
belangrijke rol. 

Kijk op de achterkant van deze brochure of op 
www.vub.be/infomomenten om te weten wanneer 
je kan langskomen.

Voorbereidingsactiviteiten 
Ben je niet zo zeker van je stuk? Hoe staat het 
met je voorkennis wiskunde, chemie en fysica? 
Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je 
een aantal voorbereidingscursussen volgen die je 
kennis uit het secundair onderwijs opfrissen. Met 
de ijkingstoets weet je precies hoe je ervoor staat! 

Meer info op www.vub.be/voorbereiden.
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ONTWERP JE 
EIGEN TOEKOMST
Een studierichting met studiedelen die je een wetenschappelijke basis sterk als 
gewapend beton opleveren. Dan weer impulsen die je creatieve geest als een 
wolkenkrabber doen opveren uit de massa. Aan een universiteit die je de vrijheid geeft 
je eigen idee uit te werken. Een monumentale ervaring, en toch knus contact met je 
professoren. Ingenieurswetenschappen: Architectuur aan de VUB, een opleiding die 
staat als een huis. 

Zaken duizend keer in vraag stellen. Perfectie 
nastreven op functioneel én esthetisch vlak. Dat 
is de filosofie die deze richting onderstut. Aan de 
VUB word je niet zomaar een ingenieur-architect. 
Je ontpopt je tot een stevig onderlegd ingenieur 
met een uitermate kritische en creatieve geest. 

Het grondplan: je eigen ontwerptaal
Architectuur is een passionele relatie tussen 
wetenschap, techniek en een levendige 
verbeelding. In deze opleiding leer je alle 
ingrediënten van dat samenspel door en door 
kennen. Zonder een stevig wetenschappelijk 
en technisch fundament blijft geen enkele 
constructie lang staan. Dus daar maak je 
flink werk van. Anderzijds is elk bouwwerk de 
uitdrukking van een visie. En dus prikkelen 
we naast je analytische geest ook je 
inspiratiereservoir. We nemen je op sleeptouw 
door de architectuurtheorie en –geschiedenis.

In het ontwerpatelier ga je zelf aan de slag om 
de rationele en culturele kant van de opleiding te 
versmelten tot een ontwerp dat volledig jouw ding 
is. De beste manier om je zelfstandigheid, kritisch 
vermogen en creatieve reikwijdte te ontwikkelen. 
Gaandeweg ontdek je voor jezelf wat jou kenmerkt 
als ontwerper. Dat proces stelt je in staat om ook 
de communicatie over je projecten met kennis van 
zaken te onderbouwen. 

Dat bouwen aan je ontwerptaal komt van pas in 
je latere loopbaan. Maar je mag ze eerst vijf jaar 
lang uittesten op je professoren. Die zijn altijd in 
de buurt. Niet alleen omdat je les volgt in kleine 

groepen, ook omdat je wekelijks de kans krijgt 
om je schetsboek en ontwerpen persoonlijk aan 
hen voor te leggen. Een uitgelezen kans om aan 
te kaarten waar je eventueel mee worstelt, en een 
unieke vorm van persoonlijke begeleiding.

Jouw Bauhaus: het 
ontwerpatelier 
Je las het al: in het 
ontwerpatelier komt jouw 
talent op kruissnelheid. 
En nog zoveel meer. Want 
je past in dit bauhaus niet 
alleen je technische en creatieve bagage toe. Je 
leert werken en communiceren in groep, jezelf 
inschatten en evalueren, omgaan met deadlines, 
enz. Kortom, naast wat je kan en kent, verzamel 
je hier de ‘zachte’ competenties die je leven lang 
een meerwaarde vormen.

Elk jaar maak je in het ontwerpatelier kennis 
met een ander thema. De complexiteit van de 
ontwerpopgaven en bouwprogramma’s wordt 
steeds groter. Je start met het thema ‘mens en 
aanpasbaarheid’, dat structurele en constructieve 
basisbegrippen verduidelijkt. Ruimtelijk inzicht, 
ergonomie, de menselijke maat en duurzaam en 
circulair bouwen: samen vormen ze de context 
waarmee je in je ontwerpen rekening moet 
houden.

Een jaar later is het thema ‘habitat en erfgoed’ 
aan de beurt. De focus ligt op het subtiele 
evenwicht tussen woonkwaliteit en waardevol 
erfgoed. Vervolgens ga je in je derde jaar de 
urbane toer op. Met het thema ‘stad en structuur’ 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR AAN DE VUB

Gaandeweg ontdek je 
voor jezelf wat jou  
kenmerkt als ontwerper.
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trek je alle registers open. Je werkt namelijk aan 
een ontwerp dat meerdere schaalniveaus omvat: 
van stedenbouw tot architectonisch detail. Door 
de relatie tussen openbare en collectieve/private 
buiten- en binnenruimte uit te spitten, doorgrond 
je de maatschappelijke keuzes die achter 
architectuurprojecten schuilgaan.

Een duurzame, toekomstgerichte master 
Die kritische maatschappelijke inslag, net als 
de moeilijkheidsgraad van de uitdagingen, blijft 
crescendo gaan in je masterjaren. Getuige 
daarvan het thema van het ontwerpatelier in je 
eerste masterjaar: ‘Sustainable Design Studio’. 

Door te onderzoeken hoe een 
site ergens in het Brusselse 
kan worden verbeterd, word je 
ondergedompeld in de wereld 
van stedelijke ontwikkeling. 
Het leven zoals het is, want 
je kan niet van een wit blad 
vertrekken. Je moet namelijk 
rekening houden met milieu-, 

constructie- en omgevingsaspecten. Je leert 
je ontwerpen verfijnen en ze een stedelijke, 
duurzame meerwaarde te geven.

Aan de VUB bewijzen we meer dan lippendienst 
aan duurzame ontwikkeling. We blikken verder dan 
wat isolatie hier en wat ecologische materialen 
daar. Als architectuur sociaal relevant wil zijn 
en blijven, dan moet het helpen bouwen aan de 
samenleving van de toekomst. Die visie vind je 
aan de VUB zowel in je cursussen als in de ateliers 
vaak terug. Ze wordt ook weerspiegeld in het 

onderzoek dat in ‘VUB Architectural Engineering’, 
de onderzoeksgroep van de vakgroep 
Architectonische Ingenieurswetenschappen, wordt 
gevoerd.

Zo onderzoekt men hier de mogelijkhedenn van 
lichtgewichtconstructies die snel inzetbaar, 
flexibel en mobiel zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
noodshelters in rampgebieden. Ook houden de 
onderzoekers zich bezig met het ontwerp en 
de ontwikkeling van materialen, componenten 
en structuren voor veranderingsgerichte en 
duurzame architectuur. Tot slot werken ze ook 
rond kwalitatieve renovatie en restauratie van 
architecturaal erfgoed, en bestuderen ze de 
energie-efficiëntie van gebouwen.

Kortom: aan de VUB rol je gezwind je duurzame 
plannen uit. En als je voor de eerste maal 
langskomt om dat met eigen ogen vast te stellen, 
let dan ook eens op het Braemgebouw. Studenten 
noemen het ‘de sigaar’. Maar waar het ook op lijkt, 
één ding zal je bij het aanzicht ervan snel duidelijk 
worden. Aan de VUB houden we wel van wat 
eigenzinnige expressie. Ideaal voor een ingenieur-
architect in spé, toch? 

Aan de VUB bewijzen we 
meer dan lippendienst  
aan duurzame 
ontwikkeling.
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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.

9



BLIK  
OP JE 
BACHELOR
Je vraagt je natuurlijk af welke studiedelen je allemaal krijgt. 

Een overzicht van studiedelen uit de bachelor vind je hiernaast.  

Zo ziet het modeltraject eruit.
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EEN OVERZICHT VAN DE KERN- EN KEUZESTUDIEDELEN UIT DE BACHELOR VIND JE HIER.

BACHELORJAAR 1 SP

Technische en wetenschappelijke basis
Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde 9

Wiskunde: gevorderde analyse en 
meetkunde

6

Mechanica 1 5

Chemie: structuur en transformaties van de 
materie

6

Informatica 4

Architectuurwetenschap
Logica en wetenschapsfilosofie 4

Architectuur- en techniekgeschiedenis:  
19e en 20e eeuw

3

Architectonisch ontwerpen
Perspectieftekenen en 
voorstellingstechnieken

4

Bouwtechniek: massiefbouw 4

Ontwerpatelier: mens en aanpasbaarheid 12

Totaal 57

BACHELORJAAR 3 SP

Technische en wetenschappelijke basis
Bouwmaterialen 5

Elasticiteit en sterkteleer 4

Analyse van constructies, inleiding stabiliteit 5

Ontwerpen van constructies 5

Form-active structures 4

Soil mechanics 5

Bioclimatic design 5

Architectuurwetenschap
Architectural and construction history 4

Theory of urban planning and design 3

Ruimtelijke planning: theorie en praktijk 3

Architectonisch ontwerpen
Bouwtechniek: installaties 3

Ontwerpatelier: stad en structuur 12

Keuzestudiedelen (één te kiezen uit)
Academic English 2 3

Academic English 5 3

Milieuaspecten van het ingenieursberoep 3

Economie en bedrijfsleven 3

Algemene taalkennis Frans II 3

Redelijk eigenzinnig: nadenken over mens 
en maatschappij

3

Totaal 61

BACHELORJAAR 2 SP

Technische en wetenschappelijke basis
Thermodynamica 3

Fysica: elektromagnetisme 4

Wiskunde: voortgezette analyse 6

Mechanica 2 4

Mechanica van materialen, vloeistoffen en 
constructies

5

Materiaalkunde 4

Licht- en verlichtingstechniek: grondslagen 
elektriciteit, licht en visuele omgeving

7

Architectuurwetenschap
Geschiedenis van de stedenbouw 3

Théorie de l'architecture I 3

Beeld, vorm en kleur 3

Architectonisch ontwerpen
Computergesteund ontwerpen 4

Bouwtechniek: skeletbouw 4

Ontwerpatelier: habitat en erfgoed 12

Totaal 62

Ga naar www.vub.be voor de up-to-date informatie over de 
opleiding en de studiedelen.

zie voor meer uitleg pagina 14.

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren 
onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit 
Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm 
voor het transfereren van studiepunten). 
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MEESTER-
LIJK DOOR 
JE MASTER
De masteropleiding wordt gekenmerkt door onderzoeksgestuurd 
onderwijs. Het omvat een gemeenschappelijke kern waarin ontwerp 
en onderzoek centraal staan. Daarnaast kan je je eigen interesses 
onderbouwen en je specialiseren via keuze-studiedelen en de 
masterproef.



Ga naar www.vub.be voor de up-to-date informatie over de 
opleiding en de studiedelen.

zie voor meer uitleg pagina 14.

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren 
onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit 
Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm 
voor het transfereren van studiepunten). 

MASTERJAAR 1 SP

Technische en wetenschappelijke basis

Design of concrete structures 5

Design of steel structures 5

Research methods in architectural 
engineering

3

Energy performance of buildings 6

Structural renovation techniques 4

Architectuurwetenschap

Post-war history of construction and 
architecture

4

Architectonisch ontwerpen

Sustainable Architectural Design studio 8

Sustainable Urban Design Studio 8

Parametric design of transformable 
structures

4

Spatial structures: design and analysis 4

Keuzestudiedelen 9

Totaal 60

MASTERJAAR 2 SP

Advanced design studio 12

Master thesis Architectural Engineering 24

Basisstudiedelen, voor 12 studiepunten te kiezen uit:

Daylighting in buildings 4

Low energy design for sustainable buildings 4

Theory of architecture and urbanism 4

Design project competition 4

Architectural engineering and construction 
project management

4

Keuzestudiedelen, voor 12 studiepunten te 
kiezen uit o.a.

Pathologies, renovation and rehabilitation of 
structures

4

Construction 5

Geotechnical engineering 6

Room acoustics 3

Structural analysis and finite elements 5

Introduction to construction engineering 4

Workshop lightweight structures 5

Theoretical reflections on monument care 3

Internship 6

Totaal 60
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EEN WOORDJE UITLEG
Technische en wetenschappelijke basis
De opleiding is opgebouwd rond drie 
bouwblokken, die fundamenteel zijn 
in de ontwikkeling tot Master in de 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur. Binnen 
dit onderdeel komen vooral de technische en 
wetenschappelijke studiedelen aan bod. Je 
start het eerste jaar met het leggen van een 
grondige basis wiskunde, chemie, fysica en 
mechanica. Deze basiswetenschappen ga je 
verder verfijnen in de tweede en derde bachelor 
met toegepaste wetenschappelijke studiedelen 
als bouwfysica en materialenleer. Vanaf het 
tweede jaar zal je ook enkele bouwtechnieken 
bestuderen, zoals elektrische installaties, en licht- 
en verlichtingstechnieken. Deze bouwtechnische 
kennis vormt een belangrijk aspect binnen de 
opleiding en zal fungeren als het fundament voor 
je architecturale ontwerpen.

Architectuurwetenschap
In dit bouwblok wordt ingegaan op de kunst en 
betekenis van het bouwen: de architectuurtheorie. 
Je leert meer over de geschiedenis van de 
architectuur en stedenbouw, en wat de ‘regels van 
de kunst’ zijn. Vanaf het derde jaar ga
je nadenken over wat architectuur volgens jou 
moet zijn en welke functie het in de maatschappij 
kan aannemen. Je wordt gestimuleerd om na te 
denken over duurzaamheid binnen architectuur. 
Op die manier leer je architectuur te benaderen 
met een blik op de toekomst.

Architectonisch ontwerpen
De ruggengraat van de opleiding is het 
‘ontwerpen’. Het is de motor van het leerproces 
en schept de context waarbinnen de andere 
twee bouwblokken - ingenieurswetenschap 
en architectuurwetenschap - integreren. Het 
ontwerpen leer je door een combinatie van 
inspirerende hoorcolleges en actieve
ateliers. In de hoorcolleges verwerf je inzicht in 
de architectuurtekening en maquettetechnieken, 
in specifieke bouwtechnische aspecten zoals 
constructie-elementen, bouwmethodes en 
–materialen, voorbeeldprojecten en zo meer. Deze 
theorie ga je in de actieve ateliers toepassen aan 
de hand van allerlei projecten. Hierdoor leer je 
problemen aan te pakken en op te lossen. Je leert 

communiceren over jouw ontwerpen, zowel door 
te tekenen als door te presenteren. De intensiteit 
en moeilijkheidsgraad van dit bouwblok stijgt 
jaarlijks, en bouwt verder op de opgedane kennis 
uit de voorbije studiedelen.

Ontwerpatelier: mens en 
aanpasbaarheid
Het ontwerpatelier is de rode draad doorheen de 
opleiding en biedt een synergie tussen theorie en 
praktijk door middel van projecten die door jou 
als ontwerper gemaakt worden. Zo werkten de 
studenten uit de eerste bachelor in het studiedeel 
‘Ontwerpatelier: mens en aanpasbaarheid’ al eens 
rond het thema ‘circulair bouwen’. De grootste 
uitdaging zal er in bestaan om in de toekomst 
meer te doen met minder, en dit geldt niet enkel 
voor energie, maar ook voor materialen. Dit kan 
door de schaarste in grond en grondstoffen te 
omarmen en om te buigen tot een rijker, stedelijk 
architecturaal verhaal. De studenten ontwierpen 
daarom een informatiepaviljoen ‘circulair bouwen’ 
op de parking van de Anderlechtsepoort. Het 
paviljoen werd opgebouwd uit een verzameling 
van gedemonteerde (bouw)materialen die gratis 
werden aangeboden op tweedehandswebsites. 
Elke student gaf vorm aan een persoonlijk concept 
en een bouwsysteem dat aan minimale woon- en 
bouwtechnische eisen voldeed.

Mechanica van materialen, vloeistoffen 
en constructies 
Dit studiedeel heeft als doel je de nodige 
basiskennis aan te reiken om te kunnen starten 
met het constructief ontwerpen. Je maakt kennis 
met de elementaire begrippen van de mechanica 
van vervormbare lichamen en leert eenvoudige 
constructieonderdelen dimensioneren. Je 
bestudeert het verschil tussen vormactieve 
en vormpassieve constructies, en bespreekt 
de werking van specifieke bouwkundige 
constructieonderdelen zoals portieken, vakwerken, 
kabels en bogen. Tot slot verwerf je inzicht in de 
mechanica van vloeistoffen en pas je de kennis 
van vloeistoffen in rust en beweging toe op enkele 
concrete voorbeelden, bijvoorbeeld een stuwdam.
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Beeld, vorm en kleur
Dit studiedeel gaat dieper in op de kunst van het 
bouwen en hoe het beeldaspect, de vormgeving en 
kleur hierin een belangrijke rol spelen.
In het eerste deel wordt het beeldaspect 
behandeld. Er worden parallellen getrokken met 
andere beeldende kunsten en de architectuur. 
Daarnaast worden enkele vormtheorieën en –
fenomenen verduidelijkt, bijvoorbeeld Bauhaus, 
De Stijl,… Je maakt kennis met natuurlijke en 
artificiële vormen, hun complexiteit, variatie en 
wijze van ontstaan, en vormconcepten zoals orde, 
richting, continuïteit, structuur en hiërarchie. Tot 
slot wordt het aspect kleur bestudeerd. Je maakt 
kennis met de belangrijkste kleurtheorieën en 
leert omgaan met kleur in de architectuur. Je gaat 
na hoe je kleur functioneel kan gebruiken om 
een doelbewuste vormgeving te maken. Hiervoor 
gebruik je onder andere kleurherkenning en 
kleurcombinaties.
Deze drie aspecten pas je toe door middel van 
een reeks oefeningen, waarbij je conceptuele, 
tweedimensionele, driedimensionele en 
vierdimensionele ontwerpen maakt. 

Form-active structures
Vanaf het 2e jaar zal je enkele studiedelen 
in het Engels (of Frans) voorgeschoteld 
krijgen. Hiermee scherp je jouw vakspecifieke 
talenkennis aan, wat zeker van pas zal komen 
in jouw verdere carrière. Een voorbeeld is het 
studiedeel Form-active structures uit 3e bachelor. 

Vormactieve constructies zijn mechanische 
constructies waarvan de vorm bepaald wordt 
door de krachten die erop inwerken. Denk hierbij 
aan kabels, boogconstructies en het gebruik 
van zeilen of ander textiel. In dit studiedeel 
worden de karakteristieken en het gedrag van de 
constructies bestudeerd en geëvalueerd.

Masterthesis: jouw visitekaartje
In de masterthesis breng je een onderzoeksproject 
naar keuze tot een goed einde. Je kan ervoor 
kiezen om jouw onderzoek te koppelen aan 
de Advanced design studio om enerzijds je 
bevindingen al ontwerpend te testen en anderzijds 
je ontwerpbeslissingen wetenschappelijk te 
onderbouwen. Het is een werkstuk dat blijk geeft 
van je vermogen om te analyseren, synthetiseren 
en zelfstandig en probleemoplossend te denken. 
Uiteraard kan je op heel wat begeleiding rekenen 
van je begeleiders en promotoren.

Stage
In de master kan je kiezen om stage te lopen 
in een bouwbedrijf, architectuurbureau, 
onderzoeksinstituut of andere sector. Je kiest zelf 
in welke sector je jouw 40 werkdagen doorbrengt, 
en of je dat in België of in het buitenland doet. Het 
is de ideale manier om kennis te maken met de 
professionele werkcontext en ervaring op te doen. 
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HET EINDE IS PAS HET BEGIN 
Beeld je in: je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst 
nemen. Je glimt van trots. En terecht! Want met dat diploma van jou ben je als geen 
ander gewapend om de arbeidsmarkt te betreden. Maar, welke richting ga je uit? Je 
hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Aan de slag als ingenieur-architect
Je kan aan de slag als architect of ingenieur, als zelfstandige of als werknemer,  
in binnen- of buitenland. 
De beroepsmogelijkheden zijn dus talrijk. Sterker nog: alle afgestudeerden ingenieur-architect van de VUB 
hebben binnen enkele maanden een job.
Je gaat een carrière tegemoet als:
• Architectonisch en constructief ontwerper
• Zelfstandig architect
• Bouwmanager
• Projectleider of deskundige in bouwtechnische aspecten
• Adviseur
• Medewerker of leidinggevende in een studie- of ontwerpbureau
• Medewerker of leidinggevende in openbare diensten (ruimtelijke ordening, stedenbouw, monumenten en 

landschappen)
• Beheerder van gebouwd patrimonium in binnen- of buitenland
• Wetenschappelijk onderzoeker

Afgestudeerd, oké. Maar nooit meer studeren, nee. 
Je studie heeft je geleerd om een leven lang jezelf, je vak en daarmee de gebouwde omgeving te 
vernieuwen. De praktijkervaring die je zal opdoen tijdens je loopbaan zal dit alleen maar versterken. Maar je 
kan jezelf ook nog bijscholen na het behalen van je masterdiploma.
• Wil je aan het werk als zelfstandig architect? Dan loop je eerst twee jaar stage bij een architectuurbureau, 

aangesloten bij de Orde van Architecten.
• Wil je verder studeren? Dan behoort de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning tot de 

mogelijkheden. Deze master kan je volledig in avondonderwijs doen, en kan je dus combineren met je 
eerste werkervaring.

• Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je 
voornamelijk onderzoek en ontplooi je verder je visie op architectuur en de gebouwde omgeving. 
Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je publiceert 
wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen of presentaties in binnen- en 
buitenland.

Carrièrebegeleiding? Eén adres, het VUB Career Center
De VUB staat er bekend om ‘goeie plantrekkers’ af te leveren: kritische, zelfstandige en open-minded 
mensen. Toch zijn die eerste stappen op de arbeidsmarkt niet altijd even makkelijk. Het VUB Career Center 
geeft je net dat steuntje in de rug dat je nodig hebt. Je kunt er terecht voor individueel advies rond cv’s, 
gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook al tijdens je studies, trouwens. Zo ben jij tijdig op de hoogte 
wat de jobmarkt je te bieden heeft.

HET LEVEN NA JE MASTER
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ir. arch. Sye Nam Heirbout
(afgestudeerd in 2011)

“Sinds mijn afstuderen ben ik aan 
het werk als medewerker bij een 
vooruitstrevend stabiliteitsbureau en 
heb ik mijn stage bij de Orde van 
Architecten achter de rug. De fijne 
balans tussen het technische, het 
creatieve en het ruimtelijke blijft iets 
waar ik tot op vandaag veel waarde 
aan hecht. Ik heb mezelf als kritische 
vormgever met een stevige technische 
bagage kunnen ontplooien. Dat is 
iets dat goed van pas komt bij het 
uitwerken van moeilijke structuurdetails 
of tijdens de communicatie tussen 
de verschillende bouwpartners. Op 
die manier voel je als ingenieur beter 
aan waar een architect of kunstenaar 
naartoe wil met een project of waar er 
marge is voor optimalisering. Dit maakt 
de samenwerking veel aangenamer 
en efficiënter.”



NIEUWE 
WERELD,
NIEUWE 
CONCEPTEN 
Studeren aan een universiteit, dat 
is onvergetelijk. Letterlijk. Nergens 
anders leer je zo duidelijk de grote 
lijnen zien. Van maatschappelijke 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld. Studeren 
aan de VUB is anders dan studeren 
aan welke universiteit ook. Omdat we 
de enige universiteit van Vlaanderen 
zijn die expliciet op het principe van Vrij 
Onderzoek is gebaseerd. Klaar voor een 
stap in een nieuwe wereld?

2 keer 13 weken les. 1 week blok.  
4 weken examens.  
Fluitje van een cent, toch?
Studeren, dat gebeurt aan de VUB in semesters. 
Meer bepaald twee. Elk van die twee semesters 
bestaat uit 13 lesweken. Die worden telkens 
gevolgd door 1 week blok. Daarna heb je 4 weken 
examens, in januari en juni. Sommige van die 
examens vallen tegen? Dat zet je recht tijdens 
de tweede zit. Die duurt van eind augustus tot 
midden september. Een druk schema, zeg je? 
Met een goede studiemethode valt dat best 
mee. Zelfs met al die taken, presentaties en 
groepswerken tussendoor. En bovendien: na 
elke examenperiode heb je een weekje vakantie 
plus een aantal dagen ‘academisch verlof’. Sint-
Verhaegen op 20 november is de belangrijkste 
voor de VUB, dan herdenken en vieren we de 
stichter van de VUB. 

Flexibel studeren 
Vroeger moest je voor één onvoldoende een 
heel jaar opnieuw doen. Dat is gelukkig niet 
meer zo. Het hoger onderwijs is de laatste jaren 
een pak flexibeler geworden. De studiedelen 
waarvoor je niet geslaagd bent, neem je mee naar 
het volgende jaar en combineer je met nieuwe 
studiedelen. Zo krijg je een geïndividualiseerd 
studietraject. Sommige studenten nemen bewust 
een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om 
de combinatie met een (studenten)job mogelijk 
te maken. Het samenstellen van je individueel 
studietraject gebeurt wel altijd samen met je 
studietrajectbegeleider.

* VUB in academiejaar 2020

 84 masteropleidingen

19 master-na-masteropleidingen

31 bacheloropleidingen

meer dan170
onderzoeksgroepen 
en -clusters

onderzoeksbudget
92 miljoen euro 

Universitair Ziekenhuis Brussel

721

369.410

30.330
hospitalisaties

consultaties

bedden

146
verschillende 
nationaliteiten

studenten
19.245

2208
proffen & 
assistenten

65.000
alumni

faculteiten8 campussen 2

*
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Vrij Onderzoek.  
De basis van de VUB 
‘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’. Dat 
citaat van Henri Poincaré, een befaamde 
wiskundige uit de 19de eeuw, hangt 
prominent aan de kantoordeur van onze 
rector. En met reden: dit principe van Vrij 
Onderzoek is uitdrukkelijk opgenomen 
in de statuten van de Vrije Universiteit 
Brussel. Het wordt ook uitgedragen in de 
manier waarop we ons onderwijs, ons 
onderzoek en onze maatschappelijke 
dienstverlening organiseren. Met respect 
voor alle meningsuitingen. Maar zonder 
ons te laten leiden door taboes, dogma’s 
of andere heilige huisjes. Opmerkelijk: 
geen enkele andere Vlaamse universiteit 
houdt het principe van Vrij Onderzoek zo 
uitdrukkelijk hoog. Iets om conclusies uit te 
trekken?

Academische competenties 

Uit tal van gegevens juiste, gefundeerde 
conclusies trekken. Weten hoe je een onderzoek 
opzet en aan welke vereisten je moet voldoen 
opdat je resultaten de wetenschappelijke toets 
kunnen doorstaan. Uit een probleemstelling de 
kern weten te halen en die beknopt en helder 
kunnen weergeven. Nieuwe, onverwachte 
verbanden weten te leggen tussen diverse 
maatschappelijke fenomenen. Dat zijn allemaal 
zogenaamde academische competenties. Een 
universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te 
leren. 
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DE VUB, EEN UNIVERSITEIT 
DIE ERUIT SPRINGT 
Niet in Vlaanderen, maar in Brussel. Niet her en der verspreid over de stad, maar 
geconcentreerd op twee campussen. Niet strak hiërarchisch georganiseerd, maar vlot 
benaderbaar. Met proffen en assistenten die jou op weg willen helpen. De VUB neemt in 
vele opzichten een unieke plaats in.

Kleine afstanden, lage drempels 
Op onze campussen flaneer je van je les tussen 
koten en sportfaciliteiten naar het restaurant en 
weer terug. Geen verkeer om te ontwijken, enkel 
uitnodigende grasvelden. Het voordeel van zo’n 
écht campusgevoel? Dat je snel en makkelijk 
contact legt, ook met studenten van andere 
richtingen. Dat je tijd wint, dag na dag. En dat je je 
meteen thuis voelt aan je universiteit.

Sterk onderwijs, persoonlijk opgediend 
Het Vlaamse hoger onderwijs geniet een sterke 
reputatie. Ook de VUB ontvangt regelmatig 
lovende visitatierapporten voor haar opleidingen. 
Het tastbare voordeel voor jou? Dat je hier niet in 
de massa opgaat en dat je les (en practica!) krijgt 
in kleinere groepen. Je geniet van een uitstekende 
persoonlijke begeleiding en je onderhoudt vlotte 
contacten met je proffen en assistenten. 

Kritische geest, warm hart 
De VUB is een universiteit met traditie, een 
baken van denkmethodes zonder dogma’s - het 
zogeheten Vrij Onderzoek. Veel werkgevers 
erkennen dat VUB-alumni geen jaknikkers zijn, 
maar een probleem grondig analyseren zonder 
voor de hand liggende paden te bewandelen. Een 
bijkomend effect van die kritische reflex is een 
enorme opstoot in de ontwikkeling van een warme 
en attente persoonlijkheid. Dat zal je hier gauw 
merken. En zelf ervaren.

Zelfde troeven, nieuwe horizonten
De verkorte educatieve opleidingen tot leerkracht 
en vakexpert kan je ook volgen op onze 
campussen in Leuven, Diest en Anderlecht. Beleef 
de VUB-experience dichtbij huis!
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Niet zoeken, veel vinden
Op de Brussels Humanities, Sciences & 
Engineering Campus in Etterbeek vind je alle 
faculteiten behalve die van de Geneeskunde en 
Farmacie. Die huist in Jette op de Brussels Health 
Campus, in de schaduw van het Universitair 
Ziekenhuis. Beide campussen bieden samen meer 
faciliteiten dan een doorsnee viersterrenhotel: 
fitness, medische en morele dienstverlening, een 
atletiekpiste en voetbalveld, fuifzalen, cafés, koten, 
geldautomaten, laboratoria, bibliotheek … En, oh ja, 
het beste studentenrestaurant van Vlaanderen en 
Brussel.

Enter Brussel, exit verveling 
Toch even terugkomen op die ‘studentenstad’-
kwestie. In Brussel zitten veel studenten - heel 
veel, zo’n 100.000! - maar ook veel multinationals 
of internationale bestuursinstellingen. Als je even 
slentert in de straten rond de Grote Markt of de 
Beurs snap je meteen dat Brussel niet alleen de 
hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa is, 
maar ook het mekka van de horeca en cultuur. In 
Brussel ben je nooit uitgekeken. Omdat er zoveel 
te zien is. Omdat er zoveel verandert. Omdat het 
een échte stad is.

Vlot sporen, tof wonen
Niet op kot? Ach, een van je medestudenten biedt 
je in no time een logeerplek aan. Met wat geluk is 
je maat of vriendin zelfs de trotse  
bewo(o)n(st)er van een van de felbegeerde 
koten op de campus. En dan nog, de faculteit 
Geneeskunde en Farmacie ligt op dezelfde 
campus als het Universitair Ziekenhuis: flinke 
busverbinding dus, en een nagelnieuwe tramlijn 
voor de deur. De Brussels Humanities, Sciences 
& Engineering Campus ligt op amper 100 meter 
van het station van Etterbeek en wordt omsingeld 
door tram- en metrohaltes.

Helpen kiezen, helpen slagen 
Remember het Vrij Onderzoek en de kritische 
VUB’ers? Wel, je moet ons dus niet zomaar op 
ons woord geloven. Waarom kom je het zelf 
allemaal niet eens een keer onderzoeken, daar 
in Brussel? Een verloren uitstap wordt het zeker 
niet, want we helpen je ook bij het maken van 
een juiste studiekeuze. Tijdens jouw laatste 
jaar op de schoolbanken organiseren we tal van 
infomomenten waarop we elkaar kunnen leren 
kennen. Je treft ze allemaal aan op de achterkant 
van deze brochure.
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... je tijdens je studies op Erasmus kan? Tijdens 
je studies kan je één of twee semesters in het 
buitenland te studeren. Universiteiten in steden 
als Milaan, Madrid, Cottbus, Berlijn en Göteborg 
behoren tot de mogelijkheden.

... je op stap gaat in de wondere wereld van 
de architectuur, letterlijk? Tijdens de opleiding 
staan er heel wat uitstappen op het programma: 
een studiebezoek naar Brussel of een ander 
interessant bouwproject in België, bijvoorbeeld 
het Kiel, een passiefschool, ... Eénmaal per jaar 
organiseert de studentenkring van de opleiding 
(Bru:tecture) een studiereis naar het buitenland.
Een fantastische manier om jouw architecturale 
achtergrond te verruimen, maar ook om jouw 
medestudenten beter te leren kennen. 

... de VUB een architectuuratelier heeft? 
Als student ingenieur-architect zal je er heel 
wat tijd doorbrengen. Dit is de plaats waar de 
begeleidingssessies doorgaan, maar ook waar 
je zelfstandig kan werken aan je ontwerpen. Er 
is heel wat materiaal ter beschikking om jouw 
ontwerpen uit te tekenen en je maquettes te 
vervaardigen, zoals snijmatten, foamcutters en 
plotters. Je hebt steeds toegang tot het atelier, 
ook buiten de lesuren. En ook onze proffen 
hebben een open door-policy. Je kan dus steeds 
bij hen terecht wanneer je op problemen stuit bij je 
ontwerpen. Ook heb je als masterstudent toegang 
tot het Fablab met talloze laserutters, 3D-printers 
en andere state-of-the-art apparatuur.

... je de mogelijkheid hebt om de master in het Engels te volgen? Bruface (Brussels Faculty of 
Engineering), een samenwerking tussen de Ingenieursfaculteiten van de VUB en de ULB, laat je toe les te 
volgen op de VUB en de ULB die op een boogscheut van elkaar liggen. Je studeert op je vertrouwde plek, 
maar toch in een internationale omgeving. En je gaat naar huis met een diploma van de VUB en de ULB.

WIST JE DAT…
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14 uur theorielessen & 14 uur practica en 
werkcolleges per week

30 studenten  
(gemiddelde in het eerste jaar)

x30

VUB DAT ZIJN WIJ
Al ruim 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.

INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
ARCHITECTUUR



LICHT JE IN,VRAAG ROND
Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede 
studiekeuze. Maar, hoe doe je dat precies? Door actief informatie te vergaren! Een 
doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je  
het bos door de bomen te zien.

Bereid je voor
Om aan de opleiding Ingenieurswetenschappen: Architectuur te starten heb je een degelijke 
wetenschappelijke voorkennis nodig. Een vooropleiding met minimum 6 à 8 uur wiskunde is geen 
overbodige luxe. En wat met chemie en fysica? Een basis is mooi meegenomen. De lessen starten van nul, 
maar vorderen snel! Zorg dus dat je goed voorbereid aan de start komt.

IJkingstoets 
Deelname aan de ijkingstoets is verplicht om te kunnen starten aan de bacheloropleidingen burgerlijk 
ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect.

Neem een kijkje op www.ijkingstoets.be en raadpleeg de vragen van vorige edities. Kan je wat hulp 
gebruiken? Neem dan deel aan de voorbereidingssessies aan de VUB. In vier modules werken we samen 
aan een optimale voorbereiding op de ijkingstoets.

Voorbereidingscursussen 

Merk je dat je jouw voorkennis nog wat dient bij te spijkeren? De VUB biedt tijdens de zomervakantie 
voorbereidingscursussen wiskunde, chemie en fysica aan die je klaarstomen voor de start. Meer info op 
www.vub.be/voorbereiden.

Ingenieur-architect, Bouwkundig ingenieur of Architect? 
Je twijfelt tussen Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde en 
Architectuur? Het verschil tussen de opleidingen is niet altijd even duidelijk. Hier lees je wat de opleidingen 
van elkaar onderscheidt.

• Ingenieur-architect vs. Architect
 Beide diploma’s laten je toe om, na het vervolledigen van een stage, het beroep van architect uit te 

oefenen. Zowel een architect als ingenieur-architect mag gebouwen plannen, ontwerpen en realiseren.
 Het verschil zit in de inhoud van de opleiding: waar het zwaartepunt bij Architectuur vooral ligt op het 

ontwerpen van gebouwen, komt er bij de opleiding Ingenieurswetenschappen: Architectuur ook een sterk 
technisch aspect bij kijken. Dit laat je toe om beter in te schatten of een creatief ontwerp structureel 
haalbaar en maatschappelijk relevant is.

• Ingenieur-architect vs. Bouwkundig ingenieur
 Beide profielen leiden tot het diploma van ingenieur en verwerven tijdens de opleiding bouwkundige en 

bouwtechnische vaardigheden. Een bouwkundig ingenieur is daarbij specifiek gefocust op de technische 
en structurele aspecten van een ontwerpproject, terwijl een ingenieur-architect het hele ontwerpproces 
bevat. Daardoor werkt hij vaak op het middenveld tussen architectuur en techniek en bedenkt hij 
technische oplossingen voor maatschappelijke en sociale problemen.

 Het verschil valt het beste aan te tonen aan de hand van de projecten die beide profielen doorgaans 
uitvoeren. Terwijl een bouwkundig ingenieur zich vooral bezig houdt met het berekenen van grote 
bouwprojecten, werkt de ingenieur-architect eerder kleinschalige projecten uit die meer maatschappelijk 
en sociaal geïnspireerd zijn. Voorbeelden zijn woonprojecten, herbestemming van gebouwen, duurzame 
en aanpasbare constructies, tijdelijke structuren, enz. 

STUDIEKEUZE EN BEGELEIDING
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Stapje per stapje 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 
studiedelen ben ik sterk? 
Wat ligt me minder?

• Wat wil ik? Wil ik vooral 
theoretische kennis op-
doen of liever meer met 
praktijk bezig zijn? Ben 
ik bereid om veel tijd in 
mijn studies te steken? 
Welk beroep wil ik later 
uitoefenen?

Studiebegeleiding helpt je 
antwoorden te vinden op 
deze en vele andere vragen.  
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. Ook de VUB is 
aanwezig en kan je er alles 
vertellen over de VUB-
opleidingen. De data 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. 

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 ieder 
jaar worden georganiseerd. 
Dat is de beste manier om 
werkelijk te ervaren hoe het 
er hier aan toe gaat - en alle 
twijfels weg te werken. Je 
maakt ook kennis met de 
voorbereidingsacitiviteiten 
om succesvol aan jouw 
opleiding te starten.

Tot slot nog dit. Zit je met vragen over je studiekeuze? Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je 
bijvoorbeeld dyslexie of wil je je studie combineren met topsport of met een baan? Kom dan langs bij 
Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op 
elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.be.
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EEN VLIEGENDE START
In de week van 20 september geven we officieel het startschot voor het academiejaar 2021-
2022 en verwelkomen we onze nieuwe studenten tijdens de onthaalweek. Zo maken we je 
vanaf dag één wegwijs op onze universiteit. Zit je nu al met een prangende vraag? Surf dan 
naar student.vub.be of neem contact op met het Infopunt Studenten (info@vub.be).  
Zij staan altijd voor je klaar!

Leerkrediet 
Bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding krijg je 140 studiepunten. Die 140 studiepunten 
maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te ‘kopen’ uit je studietraject. Slaag je voor 
die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden 
verdubbeld. Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken ‘waard’ 
zijn, kwijt. En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet ‘afgeven’ om ervoor te kunnen herkansen. 
Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet gaandeweg. 

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten 
Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering 
van Geneeskunde, Burgerlijk Ingenieur en Burgerlijk Ingenieur-Architect). Wil je graag meer info over 
specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de 
master? Kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. 
Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen: www.vub.be/opleidingen. 
Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten? Neem dan contact op met de 
studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd 
samen met je studietrajectbegeleider. 

Studiegeld en Studiefinanciering 
Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, 
opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een 
initiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel 
bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je op 
student.vub.be/studentenadministratie#studiegeld. 

Zit je in een financieel moeilijke situatie? Dan neem je best contact op met de medewerkers van 
Studentenstatuut & studiefinanciering van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden. 
Je vindt ze via student.vub.be/studiefinanciering.

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingen 2021
Je kan je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB, ook als je nog geen diploma 
secundair onderwijs hebt. We houden je dan op de hoogte van de stappen die je moet nemen om je 
inschrijving te finaliseren. De inschrijvingen op de campus starten in de zomer van 2021. Meer info en 
aanmelden: www.vub.be/inschrijvingen. 
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NIETS IS 
ONDENKBAAR

 info@vub.be      www.vub.be      www.facebook.com/VUBrussel      @VUBrussel

12 - 23 JAN 2021 Online 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 
met elkaar vergelijken.
www.vub.be/sid-in

FEB - SEPT 2021 Online Infosessies
Wil je al eens horen wat een bepaalde opleiding inhoudt? De VUB-opleidingen 
organiseren op verschillende momenten gedurende het jaar online infosessies. 
Jij krijgt de uitleg over een opleiding, wij beantwoorden jouw vragen. Kies een 
moment dat voor jou past. Bekijk de website voor specifieke data en uren. 
www.vub.be/infodag#online-infosessies

25 APR 2021

5 SEP 2021
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

FEB - SEPT 2021 Campusrondleidingen
In het voorjaar (zodra dat het weer kan) organiseren we campusrondleidingen op 
de hoofdcampus van de VUB in Etterbeek. In een uur leidt een student je langs 
de koten, bibliotheek, sportvoorzieningen, studentenresto... Een sneak preview 
van het leven als VUB-student.
www.vub.be/infodag#campusrondleiding

20 SEP 2021 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!
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