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WAT ZEGT  
JOUW (TAAL)GEVOEL?
Ben je gefascineerd door talen en literatuur? Zie je een job als taaladviseur of copywriter 
binnen een uitgeverij wel zitten? Wil je je passie voor taal delen met een klas? Of droom je 
van een job in de media of de bedrijfswereld? Als taal- en letterkundige kan je heel wat 
kanten op!

Je hebt talent voor taal en verslindt 
boeken 
Je pikt snel andere talen op? Je leest graag boeken 
en dan liefst in de oorspronkelijke taal? Je bent 
geïntrigeerd door de structuur, de werking en de 
verwerving van talen? Je hebt een ongebreidelde 
interesse in de manier waarop taal en literatuur uiting 
geven aan cultuurverschillen? Wel, dan is de kans 
groot dat jij over een talenknobbel beschikt! En een 
dergelijk talent moet je benutten.

Je wilt je gezichtsveld verruimen in een 
kosmopolitische omgeving
Als je talen studeert, krijg je toegang tot andere 
culturen en verbreed je je gezichtsveld. De ligging 
van de Vrije Universiteit Brussel in een meertalige 
stad als Brussel maakt het mogelijk om, meer 
dan in welke andere Belgische stad ook, de 
diverse aspecten van taal en cultuur persoonlijk 

te ontdekken. Internationale literatuurfestivals, 
Italiaanse films, Duits theater of lezingen in het 
Spaans? Dat is dagelijkse kost in Brussel! 

Je wilt internationaal sterk staan
In de hedendaagse samenleving zijn internationale 
contacten niet meer weg te denken. Talenkennis is 
daarbij dan ook geen overbodige luxe, maar eerder 
een onbetwistbare noodzaak. Droom je van een 
carrière in een meertalige omgeving? Dan is deze 
studie alvast een goed begin.

WAAROM TAAL- EN LETTERKUNDE?
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Infomomenten 
Een keuze maken is niet altijd even makkelijk. 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 
Meer leerstof, minder toetsmomenten en heel 
wat nieuwe vakken. Als je aan de universiteit 
gaat studeren, zal je je manier van studeren 
wat moeten aanpassen. Maar geen nood, 
in het voorjaar en net voor het begin van het 
academiejaar kan je aan de VUB verschillende 
voorbereidingscursussen volgen die je 
klaarstomen voor je nieuwe studies.

Meer info op www.vub.be/voorbereiden.
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VOOR M/V’S MET TALENT 
EN POLYGLOTTEN IN 
WORDING
Departementen van een internationaal bedrijf behoeden voor Babylonische 
spraakverwarring. Jongeren de liefde voor taal overbrengen. Net als wat je met taal zelf 
kan doen, zijn de mogelijkheden voor wie taal- en letterkunde studeert oneindig. Dat 
merk je trouwens pas echt als je in Brussel studeert.

Taal is functioneel. Maar ook sierlijk. 
Waardegeladen. Verbonden met identiteit. Als je 
taal- en letterkunde studeert, ontleed je dus heel 
wat meer dan zinnen. Je ontleedt betekenis, in de 
breedst mogelijke zin van het woord.

Kies uw taal/Choisissez votre langue/
Choose your language
Aan de VUB kan je je vervolmaken in zes talen: 
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en 
Spaans. Bij het begin van je opleiding kies je 
er twee uit. Voor Duits, Italiaans en Spaans 
heb je bovendien geen voorkennis nodig. Acht 
je jezelf tot meer in staat? Vanaf het tweede 
jaar kan je een derde taal toevoegen aan je 
programma, maar je kan ook opteren voor 
een andere keuzemodule zoals Chinese taal, 
cultuur en maatschappij, onderwijs, meertalige 
communicatie of de verdere uitdieping van je 
hoofdtalen. 

Taal- en literatuurstudie vormen de essentie van 
je opleiding. Naast mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid, word je ingewijd in de taalkunde 
(linguïstiek). Je verwerft wetenschappelijk 
inzicht in de structuur en het gebruik van de 
door jou gekozen talen. Al spoedig worden 
syntaxis, spelling, morfologie, fonetiek, socio- en 
psycholinguïstiek begrippen waarmee je speelt.

Om je begrip van taal compleet te maken, maak je 
ook kennis met verschillende literaire stromingen 
en belangrijke schrijvers van vroeger en nu. 
Uiteraard ligt daarbij de klemtoon op de talen die 
je koos, maar ook de algemene literatuurstudie 
komt aan bod.

Brussel: jouw permanent taalbad 
Taal vind je niet alleen in poëziebundels, romans 
of cursussen. Taal leeft, zeker 
in Brussel. Nergens anders 
in België hoor je zoveel talen 
spreken op straat, in de metro, 
of in een van de ontelbare 
cafés en restaurants. Op de 
compacte VUB-campus hoef 
je weinig moeite te doen om 
met buitenlandse studenten een gesprek aan 
te knopen. Je kan ook op verkenning gaan in de 
Europese wijk rond het Schumanplein, of in het 
toeristische oude centrum, en zelf ervaren hoe 
in Brussel de Europese gedachte van “eenheid in 
verscheidenheid” tot leven komt.

Ook je professoren en assistenten nemen je graag 
op sleeptouw in de hoofdstad van Europa. Dat 
klinkt onwaarschijnlijk, maar vergis je niet: de VUB 
gaat prat op een persoonlijke aanpak. De nadruk 
ligt op zelfstandige, actieve werkvormen

TAAL- EN LETTERKUNDE AAN DE VUB

Aan de VUB kan je je 
vervolmaken in zes talen.
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– seminaries zijn een goed voorbeeld – 
waarbij interactie met je medestudenten en je 
professoren centraal staat. 

Brussel is niet zomaar jouw 
permanente taalbad. Het 
is ook de ideale afzetmarkt 
voor je taaltalent. Want onze 
hoofdstad is de gastheer 

voor bijzonder veel internationale instellingen, 
ngo’s, koepelverenigingen, bedrijven en scholen. 
De ideale habitat voor een polyglot van jouw 
kaliber. 

Master. Topspecialist.
Ben je na je bachelorjaren op zoek naar meer, 
dan is de éénjarige master in de Taal- en 
Letterkunde een uitdaging op jouw maat. Je 
breidt je taalvaardigheden en kennis hier verder 
uit door te specialiseren in één of twee talen. Dat 

vul je aan met een seminarie over taalkundige 
en letterkundige onderwerpen in verband 
met Brussel en met colleges gerelateerd aan 
één van de volgende profielen: Letterkunde, 
Taalkunde, Intermedialiteit, Meertaligheid 
en vreemdetaalverwerving of Psycho- en 
neurolinguïstiek.
Het ankerpunt van je masteropleiding is je 
masterproef. Voor één van je gekozen talen of 
disciplines schrijf je, zelfstandig en verdiepend 
over een zelfgekozen onderwerp. 

Wil je een Engelstalig diploma? Dan kies je de 
multilingual master (Master of Arts in Linguistics 
and Literary Studies). Hier worden de taalgebonden 
vakken in de doeltaal gedoceerd, net zoals in de 
gewone master, maar de algemene vakken in het 
Engels (in plaats van het Nederlands).
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WELKE VOORDELEN 
BIEDT DE KEUZEMODULE 
‘CHINESE TAAL, CULTUUR EN 
MAATSCHAPPIJ’?
De Chinese populatie omvat een vijfde van 
de wereldbevolking.
De Chinese populatie telt 1.6 miljard mensen en meer 
dan 90% van de Chinese bevolking spreekt Mandarijn-
Chinees, al dan niet als moedertaal.

Je versterkt je CV. 
De Chinese economie heeft in de voorbije decennia 
een spectaculaire groei gekend. Een basiskennis van 
het Chinees en inzicht in de cultuur is dus een sterke 
toevoeging aan elk professioneel profiel.

Je maakt kennis met de rijke Chinese 
geschiedenis.
Door een grote historische autonomie en invloed 
op omringende regio’s, is een studie van de Chinese 
cultuur een grote hulp om andere culturen in Azië te 
begrijpen en een belangrijke bijdrage tot een meer 
evenwichtig wereldbeeld.

Het is uitdagend, filosofisch verrijkend en 
heeft een meditatief effect 
De lange en rijke geschiedenis van China komt 
eveneens tot uiting in de Chinese taal. Zo zijn er 
duizenden Chinese gezegden die elk een moraal, 
een verhaal of een wijsheid meegeven aan wie ze 
leert. Chinees is daarnaast ook de taal van Laozi, 
Confucius, Mencius en vele andere filosofen die 

elk om hun inzichten tot ver buiten China geroemd 
worden. Het Chinees is verder een taal die als 
heel uitdagend gezien wordt omwille van de 
toongevoelige uitspraak en de Chinese karakters. 
Wie deze basis beheerst, zal echter merken dat 
Chinese grammatica veel eenvoudiger is dan 
die in Westerse talen. Het oefenen en schrijven 
van Chinese karakters heeft overigens een zeer 
meditatief effect. 

Chinees leren is kiezen voor avontuur 
Voor het ontdekken van een wereld die ver buiten 
je comfortzone ligt en daardoor te groeien als 
persoon. Wie de minor in Chinees aanvangt, heeft 
de kans om voordelig met het Confucius Instituut 
aan de VUB op reis te gaan naar China. Ervaar zelf 
de schoonheid van de Chinese cultuur, proef de 
ongekende smaken en varieteit van de verfijnde 
Chinese keuken en word vrienden met Chinese 
studenten uit de partneruniversiteiten van de VUB. 
Zet wat je geleerd hebt om in praktijk en geniet zo 
ten volle van wat China te bieden heeft. 

STUDEER CHINEES AAN DE VUB
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BLIK  
OP JE 
BACHELOR
Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. 

Een overzicht van het bachelorprogramma vind je 

hiernaast. Zo ziet het modeltraject eruit.

JOUW ACADEMISCHE LOOPBAAN AAN DE VUB

MASTER TAAL- & LETTERKUNDE EDUCATIEVE MASTER

ACADEMISCHE BACHELOR TAAL- & 
LETTERKUNDE OF

OF

PROFESSIONELE BACHELOR
(elders)

60
 S

P
60

 S
P

12
0 

SP

18
0 

SP

18
0 

SP

15 SP keuzepakket lerarenopleiding

Verkorte educatieve master
of Leraar-in-opleiding

Schakeljaar VUB

45 SP component lerarenopleiding

75 SP domeinspecifieke vakken 

9



BACHELORJAAR 1 SP

Algemene Taalwetenschap 6

Algemene Literatuurwetenschap 6

Meertaligheid en interculturaliteit 6

Variatielinguïstiek 3

Europese Letterkunde 3

Twee talen kiezen uit:

Nederlands

Academisch Nederlands 6

Geschiedenis van de Nederlandse 
letterkunde tot 1850

6

Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer 6

Engels

English Proficiency 1 6

British literary history and culture 6

Introduction to English linguistics and 
grammar

6

Frans

Pratique du français 1 6

Introduction à la littérature et à la culture 
française

6

Grammaire et linguistique du français: 
introduction

6

Duits

Deutsche Sprache 1 6

Literatur- und Kulturgeschichte des 
deutschen Sprachraums

6

Deutsche Grammatik und Linguistik: 
Einführung

6

Spaans

Lengua española 1 6

Introducción a la literatura y cultura 
hispánicas

6

Lingüística y gramática del español: 
introducción

6

Italiaans

Lingua italiana 1 6

L’Italia di oggi: storia e cultura 6

Lingua, letteratura e società in Italia 6



* vanaf 2021-2022

BACHELORJAAR 2* SP

Onderzoeksmethodologie: Taal- en 
Letterkunde

6

De grote stromingen in de wijsbegeerte van 
de oudheid tot heden

3

Historische kritiek 3

Twee talen kiezen uit:

Nederlands

Geschiedenis van de Nederlandse 
letterkunde 1850-1945

6

Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer 6

Grondige studie van de Nederlandse 
literatuur en haar culturele context - 1

3

Geschiedenis van het Nederlands 3

Engels

English Proficiency 2 6

Modern Literature in English 6

The phrases, clauses and sentences of 
English

6

Frans

Pratique du français 2 6

Littérature française 6

Grammaire et linguistique du français: 
aperçu historique

6

Duits

Deutsche Sprache 2 6

Literatur und Gegenwart 6

Morphosyntax: Sprechen und Schreiben 6

Spaans

Lengua española 2 6

Literatura española 6

Morfosintaxis del español 6

Italiaans

Lingua italiana 2 6

Letteratura italiana contemporanea 6

Grammatica e linguistica italiana 6

Keuze studiedelen:
1 keuzemodule van 24 SP (BA2 en BA3)

Derde taal: Nederlands/Frans/Engels/Duits/
Italiaans/Spaans

Uitdieping hoofdtalen

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Onderwijs

Meertalige communicatie

TOTAAL 60
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BACHELORJAAR 3* SP

Research Methods in Linguistics and Literary 
Studies

3

Bachelorpaper N/E/F/D/I/S 9

Twee talen kiezen uit:

Nederlands

Geschiedenis van de Nederlandse 
letterkunde na 1945

6

Synchronische studie van het Nederlands 6

Grondige studie van de Nederlandse 
literatuur en haar culturele context - 2

3

Diachronische studie van het Nederlands 3

Engels 

Approaches to the Canon of Literature in 
English

6

Varieties of and variation in English 6

Contemporary Literature in English: Genres, 
Media and Spaces

3

Synchronic study of English 3

Frans

Littérature française et intermédialité 6

Linguistique descriptive du français moderne 6

Théorie de la littérature et de l’intermédialité 3

Introduction à la linguistique appliquée du 
français

3

Duits 

Literatur um 1800: Medien- und 
Gattungsgeschichte

6

Textlinguistik 6

Literatur der Moderne 3

Lexikologie und Phraseologie 3

Spaans 

Literatura hispanoamericana 6

Variedades del español 6

Seminario monográfico: literatura hispánica 3

Análisis del discurso en español 3

Italiaans

Letteratura italiana moderna 6

Linguistica testuale dell’italiano 6

Classici italiani antichi e moderni 3

Scrittura argomentativa in italiano 3

Keuze studiedelen:
1 keuzemodule van 24 SP (BA2 en BA3)

Derde taal: Nederlands/Frans/Engels/Duits/
Italiaans/Spaans

Uitdieping hoofdtalen

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Onderwijs

Meertalige communicatie

Totaal 60

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

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). 

* vanaf 2022-2023

Interesse 
in de Educatieve Master?
Kies dan zeker het educatieve keuzepakket 
in jouw bachelor. 
Meer info? www.vub.be/educatieve-master
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Waarom?
• masterdiploma
• verdieping vakinhoudelijke expertise in 1 taal
• hoger loon
• studeren in het multiculturele en meertalige 

hart van Europa 

ALGEMEEN PROGRAMMA

Module I Algemene studiedelen                    24 SP

Het betreft een verplicht pakket van 
inleidende studiedelen.

Module II Algemene studiedelen                   36 SP

Je kiest één taal (Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Spaans of Italiaans). Binnen de gekozen 
taal neem je voor minimaal 36 SP op.

Totaal 60

Geen bachelorpaper
Voor meer info over de vakken van je 
schakelprogramma kun je terecht bij het 
bachelorprogramma in deze brochure of op:
https://www.vub.ac.be/opleiding/ 
taal-en-letterkunde#programma 
 

Heb je al een leraren- of talendiploma op zak en wil 
je meer? Kies dan voor het schakelprogramma Taal- 
en Letterkunde aan de VUB (60 SP). Daarna stap je 
in het 1-jarige masterprogramma “Master in de Taal- 
en Letterkunde” (1 taal) (60 SP) of in het tweejarige 
programma “Educatieve Master” (1 taal) (120 SP).

Toelatingsvoorwaarden:
Voor houders van volgende professionele 
bachelordiploma’s: office management, 
Bedrijfsmanagement: opties talen, vertalen, tolken;
Onderwijs: secundair onderwijs: optie talen.

“Voor mij was het schakelprogramma 
een logische keuze aangezien ik nog op 
zoek was naar vakinhoudelijke verdieping 
na mijn lerarenopleiding. Met een 
masterdiploma erbij kan ik nu niet alleen 
in de derde graad van het secundair 
onderwijs lesgeven, maar heb ik er ook 
een unieke studie-ervaring in Brussel 
aan over gehouden. De groepssfeer, 
de laagdrempelige contacten met de 
proffen en het flexibele studieprogramma 
binnen de Taal- en Letterkunde aan de 
VUB zijn daarom zeker een aanrader!”

Sofie de Laat (Bachelor in het onderwijs: Secundair 
0nderwijs Nederlands / wiskunde en Master Taal- en 
Letterkunde: Nederlands)
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MEESTER-
LIJK DOOR 
JE MASTER
De masteropleiding duurt één jaar en je kan zelf je accenten leggen. 
Je kiest voor één of twee talen en dit in combinatie met een profiel 
naar keuze: Letterkunde, Taalkunde, Intermedialiteit, Meertaligheid en 
vreemdetaalverwerving, Psycho- en neurolinguïstiek.

Wil je een Engelstalig diploma? Dan kies je de multilingual master (Master 
of Arts in Linguistics and Literary Studies). Hier worden de taalgebonden 
vakken in de doeltaal gedoceerd, zoals in de gewone master, maar de 
algemene vakken in het Engels (in plaats van het Nederlands).
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Ga naar www.vub.be voor de up-to-date informatie over de 
opleiding en de studiedelen.

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 SP

Masterproef Taal- en Letterkunde 18

Onderzoeksmethodologie Taalkunde of 
Onderzoeksmethodologie Letterkunde

3

Linguistics and literary studies in Brussels 3

Optie 1: 1 taal + profiel

Taalgerelateerde keuzevakken 12

Profielgerelateerde keuzevakken 24

Optie 2: 2 talen + profiel

Taalgerelateerde keuzevakken taal 1 6

Taalgerelateerde keuzevakken taal 2 6

Profielgerelateerde keuzevakken 24

Totaal 60

Profielen

Letterkunde
In dit profiel ga je dieper in op de literatuur van 
één of meerdere talen. Na je literatuurbasis van de 
bachelor neem je specifieke literaire onderwerpen 
onder de loep. Je leest literaire werken en
beoordeelt die in het licht van de gegeven 
stroming, periode, cultuur… Denk hier bijvoorbeeld 
aan postkoloniale literatuur, de verbeelding van de 
stad (Brussel) in de literatuur, of de relatie tussen 
literatuur en kunsten zoals film of theater.

Taalkunde
In dit profiel verdiep je je verder in de studie van 
één of meerdere talen, te kiezen uit een aanbod 
van zes talen. Dit profiel bestrijkt een breed scala 
aan taalkundige onderwerpen en disciplines, 
zoals theoretische en beschrijvende taalkunde 
(morfologie, syntaxis, pragmatiek), historische 
taalkunde, (historische) sociolinguïstiek, 
corpuslinguïstiek en taalverwerving.

Intermedialiteit
In dit profiel ga je dieper in op de intermediale 
en/of intertekstuele relatie tussen literatuur en 
andere kunstvormen, zoals theater, dans, opera, 
film of andere vormen van beeldende kunst. Je 
krijgt inzicht in de dynamische verbondenheid 
van verschillende genres. Naast de traditionele 
benadering van het fenomeen theater, wordt er 
intensief samengewerkt met het RITCS en met 
theaterhuizen zoals Kaaitheater.

Meertaligheid en Vreemdetaalverwerving 
Je bestudeert welke factoren een rol 
spelen in zowel impliciete als expliciete 
vreemdetaalverwerving, evenals de impact van 
meertaligheid op het individu en de maatschappij. 

Psycho- en neurolinguïstiek
Het profiel Psycho- en neurolinguïstiek is uniek in 
Vlaanderen en wordt dus enkel aangeboden aan 
de Vrije Universiteit Brussel.
Hier wordt de studie van taal verbonden met 
neurologie en psychologie. Je gaat bijvoorbeeld 
bekijken wat er met de taalvaardigheid gebeurt bij
een spraakgebrek of na een ongeluk of beroerte. 
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MASTERJAAR 1 SP

VERPLICHTE VAKKEN

Krachtige leeromgeving TA 6

Linguistics and literary studies in Brussels 3

Intercultural communication 3

Positief en inclusief leefklimaat TA 6

School in partnerschap 3

Masterproef deel 1 9

Keuze tweede vakdidactiek/
Onderwijsinnovatie

6

Vakdidactiek NT2 1 3

Vakdidactiek Project Algemene Vakken 
(PAV) 1

3

Vakdidactiek NT2 2 3

Vakdidactiek Project Algemene Vakken 
(PAV) 2

3

Onderwijstechnologie en innovatie 6

Keuzepakket Onderzoekscompetentie 3

Onderzoeksmethodologie: letterkunde 3

Onderzoeksmethodologie: taalkunde 3

Vertaalwetenschap en onderzoeksmethodiek 3

Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek 3

MASTERJAAR 2 SP

VERPLICHTE VAKKEN

Professioneel leraarschap 9

Masterproef deel 2 18

TAAL (T.W.V. 30 ECTS)

Vakkenpakket Duits 30

Vakkenpakket Engels 30

Vakkenpakket Frans 30

Vakkenpakket Nederlands 30

Vakkenpakket Spaans 30

KEUZEVAKKEN (T.W.V. 24 ECTS)

Storytelling: Dramaturgy and screenwriting 
research

6

Aspects philosophiques de la littérature 
française

6

Ensayo hispánico 6

Hedendaags Nederlands proza 6

Hedendaagse literatuurwetenschap 6

Intertextuality and intermediality 6
Kulturhistorische Aspekte der deutschen 
Literatur

6

Littérature urbaine multilingue 6

Metatheater 6

Multilingual education 6

Multilingualism and cognition 6

Multilingualism and literature 6

Poésie et intermédialité 6
Poésie française: modernisme et avant-
garde

6

Postcolonial Literature in English 6

Sociolinguïstiek en taalverandering 6

Teatro hispánico 6

Theory of literary translation 3

Theatre and Performance Studies 6

Advanced History of Literature in English: 
Prose

6

Aspecten van poëzie en de visuele cultuur 6

Aspecten van theatertheorie 6

Intermediale Aspekte in deutschsprachigen 
Texten und im Theater

6

Tekstrevisie en eindredactie 3

Text and discourse analysis 3

  EDUCATIEVE MASTER: 1 TAAL
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MASTERJAAR 1 SP

VERPLICHTE VAKKEN

Krachtige leeromgeving TA 6

Linguistics and literary studies in Brussels 3

Intercultural communication 3

Positief en inclusief leefklimaat TA 6

School in partnerschap 3

Masterproef deel 1 9

Keuzepakket Onderzoekscompetentie 3

Onderzoeksmethodologie: letterkunde 3

Onderzoeksmethodologie: taalkunde 3

Vertaalwetenschap en onderzoeksmethodiek 3

Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek 3

MASTERJAAR 2 SP

VERPLICHTE VAKKEN

Professioneel leraarschap 9

Masterproef deel 2 18

2 TALEN (T.W.V. 48 ECTS)

Vakkenpakket Duits 24

Vakkenpakket Engels 24

Vakkenpakket Frans 24

Vakkenpakket Nederlands of NT2 24

Vakkenpakket Spaans 24

KEUZEVAKKEN (T.W.V. 12 ECTS)

Storytelling: Dramaturgy and screenwriting 
research

6

Aspects philosophiques de la littérature 
française

6

Ensayo hispánico 6

Hedendaags Nederlands proza 6

Hedendaagse literatuurwetenschap 6

Intertextuality and intermediality 6
Kulturhistorische Aspekte der deutschen 
Literatur

6

Littérature urbaine multilingue 6

Metatheater 6

Multilingual education 6

Multilingualism and cognition 6

Multilingualism and literature 6

Poésie et intermédialité 6
Poésie française: modernisme et avant-
garde

6

Postcolonial Literature in English 6

Sociolinguïstiek en taalverandering 6

Teatro hispánico 6

Theory of literary translation 3

Theatre and Performance Studies 6

Advanced History of Literature in English: 
Prose

6

Aspecten van poëzie en de visuele cultuur 6

Aspecten van theatertheorie 6

Intermediale Aspekte in deutschsprachigen 
Texten und im Theater

6

Tekstrevisie en eindredactie 3

Text and discourse analysis 3

EDUCATIEVE MASTER: 2 TALEN
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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.



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.

Er zijn talrijke opties als je zin hebt om verder te studeren: 

HET LEVEN NA JE MASTER

BEHAAL EEN MASTERDIPLOMA IN EEN DERDE TAAL

Als je in je tweede bachelorjaar een derde taal aan je programma hebt toegevoegd, kan je één jaar 
na het behalen van je eerste master ook voor deze derde taal nog een masterdiploma behalen. 

MASTER NA MASTER IN DE LITERATUURWETENSCHAPPEN

Deze éénjarige interuniversitaire master na master diept de verschillende 
literatuurwetenschappelijke methoden van de opleiding Taal- en Letterkunde verder uit en bereidt je 
voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De master wordt gedoceerd door specialisten van 
verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER IN DE GENDER EN DIVERSITEIT

Deze éénjarige interuniversitaire master biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De 
nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, 
seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking. De master 
wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER JOURNALISTIEK

De éénjarige master Journalistiek kan je na het beëindigen van Taal- en Letterkunde zonder 
voorbereidingsprogramma toevoegen aan je studie. Hier leer je de knepen van het journalistieke 
vak en word je opgeleid tot journalist voor radio, tv, gedrukte of onlinemedia. Deze master heeft 
een hoog praktijkgehalte en vormt je tot een kritische journalist met een open geest. In de 
achtergrondvakken krijg je een overzicht van journalistieke concepten en theorieën en denk je na 
over de taak van de journalist in de maatschappij.

EDUCATIEVE MASTER

Zou je graag voor de klas staan om je passie voor taal en literatuur over te brengen aan jongeren of 
volwassenen? Kies dan voor een  educatieve master van 60 studiepunten.  Voor meer info kun je 
terecht bij het Interfacultair Departement voor de Lerarenopleiding (IDLO):  
www.vub.be/opleiding/educatieve-master.
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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 kan er terecht voor individueel advies rond cv’s, 
gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook al tijdens je studies, trouwens. Zo ben jij tijdig op de hoogte 
van wat de jobmarkt je te bieden heeft.

Jobmogelijkheden
Met een talendiploma op zak kan je in een waaier van interessante functies terechtkomen. Masters in 
de Taal- en Letterkunde worden veel gevraagd in het dag- en avondonderwijs. Is lesgeven niet direct 
je ding? Ook de schrijvende pers, radio en televisie, grote bedrijven en de financiële sector hebben er 
belang bij taalspecialisten in huis te hebben, evenals de toeristische en de culturele sector, de overheid en 
internationale instellingen. De ervaring leert ons dat onze studenten vrij snel na het afstuderen werk vinden 
en dat ze terechtkomen in een sector waarin ze graag tewerkgesteld zijn.

In het schoolverlatersrapport van de VDAB (2019, gegevens 2018) scoort de opleiding Taal- en letterkunde 
qua tewerkstelling beter dan ooit tevoren. Het aantal afgestudeerden (MA/TALK) dat één jaar na 
afstuderen nog werkloos is, is maar 4,0%. Voor de vrouwelijke afgestudeerden ligt het getal zelfs nog lager: 
2,7%. Daarmee doen onze alumnae het zelfs beter dan het gemiddelde van alle academische masters.
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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. 2 weken blok.  
3 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 2 weken blok. Daarna heb je 3 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 het beter mee dan 
je zou denken. 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 niet meer zo. 
Het hoger onderwijs is de laatste jaren een pak 
flexibeler geworden. De vakken waarvoor je niet 
geslaagd bent, neem je mee naar het volgende 
jaar en combineer je met nieuwe vakken. 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.
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* VUB in academiejaar 2017-2018

 96 masteropleidingen

20 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

128
verschillende 
nationaliteiten

studenten
16.374

2208
proffen & 
assistenten

65.000
alumni

faculteiten8 campussen 2

*



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 vrij van 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: 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, met 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 niet zomaar 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 jaren 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 een deel van je studie in het buitenland 
kan afwerken? Brussel is een wereldstad 
met een enorm potentieel voor taalliefhebbers 
en de thuishaven van menig multinational. 
Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via 
uitwisselingsprogramma’s een deel van je 
opleiding aan een andere Europese universiteit 
verder zetten. Zo kan je naar o.a. Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Nederland, of Spanje. Met onze 
intercontinentale uitwisselingen kan je bovendien 
proeven van het leven als student buiten Europa.

je ook naast de lesuren je vreemde talen kan 
oefenen? In het studentenrestaurant is er een 
speciaal plekje voorzien voor onze Taaltafels. Hier 
wordt er tijdens de lunch elke dag een andere taal 
gesproken. Iedereen kan aanschuiven, waardoor 
je in gesprek kan komen met native speakers die 
bijvoorbeeld onderzoek doen aan de VUB of als 
internationale uitwisselingsstudent in Brussel 
studeren.

je taalbuddy kan worden met een student 
Nederlands aan de ULB? Dat is uiteraard enkel 
het geval indien je Frans als taal gekozen hebt.

er heel wat cultuuruitstappen georganiseerd worden tijdens de opleiding? Afhankelijk van je 
gekozen taal trek je naar Berlijn, Londen, Parijs, Rome,…

WIST JE DAT…
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25 lesuren per week

20-80 studenten per taal 
(gemiddelde in het eerste jaar)

TAAL- EN LETTERKUNDE

x20-80

VUB DAT ZIJN WIJ
Al ruim 180 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.

27



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.

Wat is het verschil tussen Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde? 
Hoewel beide richtingen veel gemeenschappelijk hebben, kan je van bij het begin al een focus bepalen De 
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid komen gelijkaardig aan bod. Bij Toegepaste Taalkunde ligt de 
nadruk echter op de praktijkgerichte studie (vertalen) van taal en cultuur. Literatuur komt niet aan bod in 
het basisprogramma. 

Bij Taal- en Letterkunde wordt er vooral aandacht besteed aan de wetenschappelijke studie van taal, 
cultuur, literatuur en theater. De opleiding omvat zowel algemene theoretische inzichten als de toepassing 
ervan bij de studie van historische en hedendaagse taal- en literatuurvoorbeelden. Je krijgt een brede 
culturele en wetenschappelijke vorming waarmee je in verschillende sectoren terecht kan. 

Aan jou dus om te kijken waar je interesses liggen. 

Bereid je voor
De VUB organiseert tijdens de zomervakantie allerlei voorbereidingsactiviteiten om je klaar te stomen voor 
de start aan de universiteit.
Meer info op www.vub.be/voorbereiden.

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 
vakken 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 bij jou in de buurt. Ook 
de VUB is aanwezig en kan 
je er alles vertellen over de 
VUB-opleidingen. De data en 
locaties van de volgende SID-
ins kan je vinden op  
www.vub.be/infomomenten.

Nog niet overtuigd van je 
keuze? Hoor eens rond 
in je eigen netwerk en 
probeer een student te 
spreken die de opleiding al 
volgt. Bijvoorbeeld tijdens 
de openlesdagen in de 
krokusvakantie.

STAP 3. DE IDEALE MATCH 

De ultieme check of je 
gekozen opleiding en 
universiteit goed bij je zullen 
passen? Kom gewoon 
langs tijdens één van de 
vele infomomenten die 
ieder jaar op de campus 
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 studiebegeleiders zijn op elke infodag 
aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.be.

http://www.onderwijskiezer.be?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=rekrutering1920&utm_content=taalenletterkunde
http://www.vub.be/infomomenten?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=rekrutering1920&utm_content=taalenletterkunde
mailto:begeleiding%40vub.be?subject=
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EEN VLIEGENDE START
In de week van 14 september geven we officieel het startschot voor het academiejaar 2020-
2021 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 Sociale Dienst Studenten 
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 
www.vub.be/inschrijvingen. 

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

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingen 2020
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 2020. Meer info en 
aanmelden: www.vub.be/inschrijvingen. 
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NIETS IS 
ONDENKBAAR

28-31 OKT 2019 Openlesdagen PLUS
Welke opleiding past bij jou? Dat kan je al ontdekken tijdens de herfstvakantie. 
Je volgt openlessen of bereid je voor op het toelatingsexamen arts of je 
schrijft in voor de Science Mix (introductie in de wetenschappen en bio-
ingenieurswetenschappen). Als je vragen hebt over je voorkennis wiskunde, fysica 
en chemie leg je een toets af en krijg je direct persoonlijke feedback. Kansen 
genoeg om een goede studiekeuze te maken.
www.vub.be/openlesdagen-PLUS

9-11 JAN 2020 
HAASRODE

23-25 JAN 2020
KORTRIJK

30 JAN - 1 FEB 2020
GENT

6-8 FEB 2020
ANTWERPEN

13-15 FEB 2020
GENK

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 er 
aanwezig. Je kan hier met één bezoek alle opleidingen en instellingen grondig 
met elkaar vergelijken. In elke provincie wordt een SID-in georganiseerd. Heel 
ver hoef je je dus niet te verplaatsen. Op donderdag en vrijdag kan je met je klas 
komen en op zaterdag is de beurs open voor iedereen. Dan kan je je ouders mee 
op sleeptouw nemen.
www.vub.be/sid-in

22 MRT 2020 

26 APR 2020

6 SEP 2020

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

24 - 28 FEB 2020 Openlesdagen
Bezint eer ge begint. Wanneer jij van je welverdiende krokusvakantie geniet, 
gooien wij al onze deuren open. Je leest het goed: je kan gewoon onze aula’s 
binnenwandelen, een klapstoeltje uitkiezen en de les mee volgen.
Geen voorkeursbehandeling, geen aangepaste workshop: gewoon het leven zoals 
het is aan de VUB.
www.vub.be/openlesdagen

14 SEP 2020 Je eerste dag als student
Bij de start van het academiejaar verwelkomen we al onze nieuwe studenten. 
Perfect om alle nodige info te verzamelen én het ideale moment om je nieuwe 
studiegenoten te ontmoeten. Niet te missen dus!

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