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COMBINEER JIJ 
WETENSCHAPPELIJKE 
INZICHTEN MET 
INGENIEURSTECHNIEKEN? 
Als bio-ingenieur ga je interessante eigenschappen of metabolismen bij planten, dieren 
en microorganismen in een andere context gebruiken om zo onze levenskwaliteit 
te verhogen. Je kan daarbij ingrijpen op de natuur door genen en moleculen te 
modelleren naar onze behoeften of je kan die nuttige eigenschappen gaan nabootsen 
op een heel ander terrein. Ideaal bezit de bio-ingenieur een stevige portie creativiteit 
en een gezonde interesse in alle wetenschappelijke vakken gaande van wiskunde tot 
biologie, chemie en fysica.

Ingenieur van de levende materie
Een bio-ingenieur speelt een essentiële rol in 
het duurzaam toepassen van kennis over de 
levende wereld ten dienste van de industrie en de 
maatschappij. Al eeuwen selecteren en kruisen 
bio-ingenieurs avant la lettre gewassen en vee om 
de voedselproductie te verbeteren en te vergroten. 
In de ketels van de brouwerij broeit het van micro-
organismen die graan en water omzetten in bier. 
In waspoeders krioelt het van enzymen die onze 
kledij schoon moeten maken. Vaccins worden 
ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten in de 
werking en de eigenschappen van eiwitten. De 
hedendaagse bio-ingenieur bouwt voort op de 
meest fascinerende wetenschapsgebieden van 
de biotechnologie van de laatste decennia om 
nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Gentechnologie en chemie
De gentechnologie stelt ons in staat om 
geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van 
nieuwe inzichten in moleculaire processen. 
Deze technologie laat eveneens toe nieuwe 
varianten van planten- en diersoorten, alsook 
levensmiddelen te produceren met eigenschappen 
die onmogelijk door kruising en veredeling of 
klassieke procestechnologie verkregen kunnen 
worden. Ook in de chemie en de zorg voor milieu 
en klimaat worden steeds meer biotechnologische 
processen toegepast. 

Impact van biotechnologie op de 
toekomst 
Je kan er niet omheen: de biotechnologie heeft 
een toenemende impact op het bedrijfsleven, 
de maatschappij, de wereldvoedselmarkt en op 
het milieu en de gezondheid van mens en dier. 
Daarom wordt in de opleiding tot bio-ingenieur 
niet alleen de biologische en ingenieurtechnische 
kant van de levende materie bekeken maar wordt 
ook de nodige aandacht besteed aan economie, 
kwaliteit en veiligheid en aan de ethische en 
maatschappelijke aspecten van de biotechnologie.

WAAROM BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN?
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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 
Ben je niet zo zeker van je stuk? ‘Heb ik wel 
genoeg wiskunde, fysica en chemie gehad?’ Om 
optimaal aan je opleiding te starten, kan je een 
aantal voorbereidingscursussen volgen om je 
kennis van het secundair onderwijs op te frissen. 
Voor Bio-ingenieurswetenschappen ben je welkom 
op de voorbereidingscursussen Chemie, Fysica en 
Wiskunde. Met de zelftests weet je precies hoe je 
er voor staat! 

Meer info op www.vub.be/voorbereiden.
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DOE GROOTSE DINGEN  
MET KLEINE ELEMENTEN.
Je hart klopt even snel voor biologie, chemie, fysica en wiskunde. Toch neem je geen 
genoegen met louter begrijpen hoe die wetenschappen de spelregels van de natuur 
weergeven. Je neemt de dingen namelijk niet zoals ze zijn, maar wil erop ingrijpen ten 
dienste van samenleving en industrie. Klinkt herkenbaar? Dat treft, want als bio-ingenieur 
zit je gebeiteld om grootse dingen te doen. 

Wellicht zit je met je voorliefde voor wetenschap 
niet te wachten op een stukje geschiedenis. 
Maar toch goed om weten: de oorsprong van de 
opleiding bio-ingenieurswetenschappen aan de 
VUB ligt bij het Instituut voor Moleculaire Biologie. 
De klemtoon ligt daarom op het moleculaire, 
gentechnologische en toegepaste aspect. Je 
leert hier dus grootse dingen te doen met de 
allerkleinste puzzelstukjes van het leven.
 
Kleine stap richting lab.
Grote stap richting expertise. 
Bij de start van je bachelortraject kweek je een 
prima basis van bekend in de oren klinkende 
wiskundige en natuurwetenschappelijke vakken. 
De levende cel is dan wel piepklein, er gaat echter 
ontzettend veel activiteit in om. Die biochemische 
processen ontrafelen en doorgronden, leer je in 
dat eerste jaar. 

Je doet al gauw een ontdekking van formaat: 
dat het verdraaid handig is als alle leslokalen 
en laboratoria knus bijeen op dezelfde campus 
liggen. Bovendien kom je zo veel in contact 
met studenten van andere wetenschappelijke 
richtingen. Dit leidt later vaak tot mooie 
kruisbestuivingen op onderzoeksniveau. 

Van petrischaal tot grote schaal. 
In jaar twee en drie trek je het 
register biotechnologische 
wetenschappen volledig 
open. Je vindt vlot je draai 
in hoogtechnologische 
onderzoekslabo’s en leert 
ingrijpen op de natuur. Je lost 
je eerste biotechnologische vraagstukken op en 
leert omgaan met geavanceerde apparatuur. Want 
door fundamentele kennis over nucleïnezuren, 
proteïnen en de moleculaire opbouw van micro- 
en meercellige organismen op te doen, leer je 
bvb. kloneringstechnieken aan. Waar je ook zeker 
kennis mee maakt: celbiologie, 
immunologie, voedingsleer, 
voedingsbiotechnologie en 
milieutechnologie. 

Die nieuwe werelden verken je 
niet alleen in je cursussen. Je 
creëert ze zelf, door in het labo 
complexe maar vooral de meest geavanceerde 
biotechnologische moleculaire methoden 
en technieken toe te passen. Dat gebeurt in 
kleine groepjes, zodat iedereen deelnemer en 
geen toeschouwer is. Want aan de VUB zijn 
practica nog individuele practica. En dat is 
een enorme meerwaarde, als je een opleiding 
volgt die fundamentele kennis van biologische 
systemen combineert met ingenieurtechnische 
vaardigheden.

BIO-INGENIEUR AAN DE VUB

“Je doet al gauw een  
ontdekking van formaat.”

“Die nieuwe werelden 
verken je niet alleen in je 
cursussen.”
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Een goed voorbeeld: wil je later de industriële 
sector in, dan zal je daar niet zozeer met 
petrischaaltjes aan de slag gaan. De oplossingen 
waar je in die context mee zal werken, worden 
niet in milliliters uitgedrukt. Roeren, opwarmen 
en afkoelen is net iets ingewikkelder als het om 
vaten van een paar duizend liter gaat… Dankzij de 
opleidingsonderdelen Ingenieurstechnieken in je 
tweede en derde bachelorjaar krijg je daar dus, 
euh, vat op.

Leven in de brouwerij.
Of antilichamen in de kameel. 
De link met je postacademische toekomst wordt 
steeds sterker. In je laatste bachelorjaar kan je al 
een voorlopige keuze maken tussen twee profielen 
die aansluiten bij de grote toepassingsdomeinen 
binnen de moderne biotechnologie: Chemie en 

Bioprocestechnologie, of 
Cel- en Genbiotechnologie. 
Definitief kiezen welke van 
beide kanten je opgaat doe 
je wanneer je je tweejarige 
master aanvat.

Bijzonder bedrijvige jaren worden dat. Je krijgt 
nog steeds algemeen vormende en verdiepende 
vakken, maar ook bedrijfskunde en intellectueel 
eigendomsrecht passeren de revue. Nuttige 
kennis om je weg te vinden in een biogebaseerde 
economie. Hetzelfde geldt voor je bedrijfsstage: 
breng leven in een echte brouwerij of maak 
aspirine in grote volumes. Kroon op het werk: je 
masterproef, op basis van academisch onderzoek.

Merk je trouwens dat onderzoek helemaal je ding 
is? Je bent aan de VUB in goed gezelschap. Zo 
werkte een van onze onderzoeksteams mee aan 
baanbrekende ontdekkingen die bekroond werden 
met de Nobelprijs Scheikunde. Of zo kwam een 
van onze professoren er samen met zijn studenten 
tijdens een labo per toeval achter dat kamelen 
uitzonderlijke antilichamen bezitten.

Met beide voeten op de grond.
Een bio-ingenieur is uiteraard ook een 
maatschappelijk bewust individu die rekening 
houdt met het menselijk welzijn, de natuur, de 
wetten van de economie en de schaarsheid van 
energie en grondstoffen. In de opleiding wordt 
aandacht besteed aan ethisch en milieubewust 
handelen, alsook de biologische en chemische 
veiligheidsaspecten bij het ontwerp van industriële 
processen. Tevens kom je, via bedrijfsbezoeken, 
in contact met de industriële realiteit van deze 
processen.

“Merk je trouwens dat 
onderzoek helemaal je 
ding is?”
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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.



BLIK  
OP JE 
BACHELOR
Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht 

van vakken uit de bachelor vind je hiernaast. Zo ziet het modeltraject 

eruit. In het derde bachelorjaar kies je uit 2 profielen: Cel-en 

Genbiotechnologie of Chemie en Bioprocestechnologie
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EEN OVERZICHT VAN DE KERN- EN KEUZEVAKKEN UIT DE BACHELOR VIND JE HIER.

BACHELORJAAR 1 SP SEM HOC WPO

Algemene biologie 6 1 26 39

Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I 9 1 52 39

Fysica: inleiding mechanica 3 1 18 22

Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde 9 1 52 52

Inleiding tot de computerwetenschappen 6 1 26 39

Algemene dierkunde 4 2 26 13

Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II 6 2 26 39

Fysica: trillingen, golven en thermodynamica 6 2 30 39

Wiskunde: gevorderde analyse en meetkunde 6 2 26 26

Geologie 5 2 26 39

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

zie voor meer uitleg pagina 16 en 17.

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). 

SEM: semester HOC: hoorcollege  
WPO: werkcollege en/of praktische oefeningen
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BACHELORJAAR 2 SP SEM HOC WPO

Fysica: elektromagnetisme 6 1 30 39

Algemene en moleculaire genetica, inclusief seminaries bio-ethiek 6 1 39 26

Organische chemie: structuur 3 1 26 13

Thermodynamica 6 1 26 39

Biochemie 9 1 52 39

Functionele biologie van planten, fungi en protisten 6 1+2 39 26

Microbiologie 5 2 39 26

Kansrekening en statistiek 6 2 26 26

Immunologie 3 2 26

Analytische (bio)chemie 4 2 26 26

Organische chemie: reactiviteit 6 2 26 39
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BACHELORJAAR 3 SP SEM HOC WPO

Biologie van eukaryote cellen en systemen 3 1 26

Gentechnologie 3 1 26

Voedingsleer 3 1 26

Wiskundige en fysische modellen: data-analyse in de biotechnologie 6 1 39 26

Warmte- en stromingsleer: basisbegrippen 6 1 36 42

Economie en bedrijfsleven 3 1 26

Milieutechnologie 3 1 26 26

Geïntegreerd project biotechnologie 3 1 72

Geïntegreerd project procestechnologie 3 1 72

Biofysische scheikunde 5 2 39 26

Warmte- en stromingsleer: modelleren 3 2 18 18

Mechanische en thermische bewerkingen 3 2 24 24

Warmte- en stromingsleer: modelleren 3 2 18 18

Industriële voedingsbiotechnologie 6 2 26 39

Profiel Cel- en Genbiotechnologie

Developmental Biology 3 2 26 13

Medical Biotechnology and Parasitology 4 2 26 26

Plant Molecular Genetics and Plant Biotechnology 3 2 26 13

Profiel Chemie en Bioprocestechnologie

Molecular Structure, Function & Design 3 2 26 13

Organic Chemistry: Methods of Synthesis 3 2 26 26

Chemical Process Technology 4 2 24 24

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

zie voor meer uitleg pagina 16 en 17.

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). 

SEM: semester HOC: hoorcollege  
WPO: werkcollege en/of praktische oefeningen
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MEESTER-
LIJK DOOR 
JE MASTER
Na het behalen van je bachelordiploma in de 
Bio-ingenieurswetenschappen heb je rechtstreekse toegang tot twee 
masteropleidingen: 
Cel- en Genbiotechnologie enerzijds en Chemie en Bioprocestechnologie 
anderzijds. Bij beide masters heb je de keuze uit 3 afstudeerrichtingen zodat 
je je verder kan specialiseren in je interessegebied.

Na het behalen van je diploma als industrieel ingenieur in de biotechnologie, 
de chemie, de biochemie of aanverwante richting, kan je starten aan de 
masteropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen. Je volgt daarbij net 
hetzelfde studietraject als na een bachelor Bio-ingenieurswetenschappen, 
met uitzondering van 15 credits die je volgt uit het bachelorprogramma voor 
extra theoretische diepgang. Ter compensatie vallen de industriële stage en 
andere technische vakken uit de master weg waarin je al voldoende kennis 
en vaardigheid verworven hebt.
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MASTERJAAR 1 & 2
(GEMEENSCHAPPELIJKE KERN)

SP

Protein engineering 3

Industriële microbiologie 7

Biochemische ingenieurstechniek 6

Geïntegreerd practicum industriële 
biotechnologie

3

Moleculaire technologie (omica en micro- en 
nanobiotechnologie)

3

Geïntegreerd practicum structuur en functie 
van eiwitten

3

Proteïnechemie, functie en structuur 5

Introduction to Business 3

Downstream processing 3

Industriële biotechnologie inclusief 
intellectueel eigendomsrecht en industriële 
seminaries

4

Business aspects of biotechnology 3

Bioinformatica en industriële 
systeembiologie

3

Masterproef Bio-ingenieurswetenschappen 30

Verplicht 1 te kiezen 4 of 7

Industriële stage 4

Industriële stage 7

Buitenlandse handelsmissie/Trade Mission 7

Keuzevakken 3 of 6

CEL - EN GENBIOTECHNOLOGIE SP

Data Processing and Representation in Life 
Sciences

4

Enzymkinetiek en enzymmechanismen 3

Keuze uit 3 afstudeerrichtingen: 27

Medische biotechnologie

Moleculaire biotechnologie

Agrobiotechnologie

CHEMIE EN 
BIOPROCESTECHNOLOGIE SP

Chemische procesregeling 4

Keuze uit 3 afstudeerrichtingen: 30

Voedingsbiotechnologie

Biochemische biotechnologie

Chemische biotechnologie

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

zie voor meer uitleg pagina 16 en 17.

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). 

15

http://www.vub.be?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=rekrutering1920&utm_content=bioingenieurswetenschappen


EEN WOORDJE UITLEG
GREEP UIT DE VAKKEN VAN DE 
BACHELOROPLEIDING 

Biochemie 
In ons lichaam, net als in planten, dieren en al 
wat leeft, heerst een drukte van jewelste. We 
maken voortdurend nieuwe cellen aan, houden 
onze lichaamstemperatuur op peil, transporteren 
zuurstof en andere levensnoodzakelijke stoffen 
doorheen ons lichaam, verdedigen ons tegen 
indringers zoals virussen en bacteriën... Duizenden 
reacties op hetzelfde moment en dat terwijl je 
rustig een boek leest of televisie kijkt. Enzymen 
maken al deze bioreacties mogelijk. Als echte 
biokatalysatoren zorgen ze voor een vlot en snel 
verloop van alle levensprocessen.
Prof. Jan Steyaert doceert het vak ‘Biochemie’ 
waarin de basis van deze (bio-)chemische 
processen aan bod komt. Zijn onderzoeksgroep 
(Structurele Biologie) was onder andere betrokken 
bij het baanbrekende werk rond G-eiwit gekoppelde 
receptoren waarvoor Prof. Kobilka en 
Prof. Lefkowitz de Nobelprijs voor Chemie 
ontvingen in 2012. G-eiwit gekoppelde receptoren 
vormen een belangrijke groep van receptoren 
die de cel in staat stellen om signalen vanuit hun 
omgeving waar te nemen en hierop te reageren.

Immunologie 
Het immuunsysteem zorgt ervoor dat indringers 
zoals virussen, bacteriën en parasieten worden 
opgeruimd. Het treedt ook op tegen kankercellen. 
Maar als de natuurlijke afweer van het lichaam 
tekort schiet, dan kunnen infectieziektes uitbreken 
of kunnen kankercellen uitgroeien tot tumoren. 
In sommige gevallen kunnen cellen van het 
immuunsysteem zelfs tumorgroei stimuleren. 
Boodschappermoleculen en receptoren aan de 
oppervlakte van de cellen bepalen welke functies 
de cellen uitvoeren. 
Prof. Jo Van Ginderachter onderzoekt de 
taakverdeling tussen de verschillende cellen 
van het immuunsysteem. Hij doceert het 
tweedejaarsvak ‘Immunologie’ in de opleiding Bio-
ingenieurswetenschappen. Het onderzoek van Van 
Ginderachter en zijn medewerkers is erop gericht 
om de informatie over de boodschappermoleculen 
en de receptoren af te lezen en te gebruiken om het 
stadium te bepalen waarin een ziekte zich bevindt 
en de rol van de afweercellen daarin te begrijpen. 
Dit is belangrijke informatie bij het bepalen 

van de geschikte therapie, bijvoorbeeld voor 
kanker, de Afrikaanse slaapziekte of chronische 
ontstekingsziektes.

Industriële voedingsbiotechnologie 
De gezondste yoghurt, de geurigste kaas, het 
lekkerste bier, de smakelijkste worst, het lekkerste 
brood en de beste chocolade ontwikkelen. Daar 
draait het allemaal rond in het vak ‘Industriële 
voedingsbiotechnologie’. Je maakt kennis met de 
micro-organismen die in een fermentatieproces 
de smaak, geur en textuur van al deze dagelijkse 
lekkernijen garanderen of waar het kan fout lopen.
Prof. Luc De Vuyst doceert het vak ’Industriële 
voedingsbiotechnologie’. Om de concepten die 
tijdens de hoorcolleges behandeld worden met 
je eigen ogen te kunnen zien neemt hij je mee op 
allerlei excursies. Tijdens twee volle dagen wordt 
een bezoek gebracht aan voedingsbedrijven uit de 
zuivelsector (kaas- en boterproductie), vleessector 
(gefermenteerde worst- en zoutwarenproductie), 
brouwerijsector (lage- en hogegistingsbieren) en/of 
chocoladesector. Op het programma staat ook een 
namiddag zuurdesemdegustatie in een bedrijf uit 
de bakkerijsector en een namiddag bierdegustatie 
gegeven door een persoon uit de brouwerijsector.

Plant Molecular Genetics and Plant 
Biotechnology 
Naast een essentiële bron van eiwitten, mineralen, 
vitaminen en andere nutriënten voor mens en dier, 
leveren planten ons geneesmiddelen, textiel, hout, 
bio-energie, bloemenpracht en nog zo veel meer. 
De landbouw staat voor grote uitdagingen om dit 
ook in de toekomst mogelijk te maken, op een 
duurzame manier en voor een nog steeds groeiende 
wereldbevolking. 
Prof. Geert Angenon ontwikkelt nieuwe genetische 
technieken om gewassen van bij ons en uit het 
zuiden te verbeteren en aan nieuwe noden aan te 
passen. In de cursus ‘Plant Molecular Genetics 
and Plant Biotechnology’ wordt je ingeleid in de 
moderne technologieën die ons toelaten beter te 
begrijpen hoe planten functioneren en interageren 
met hun omgeving en hoe we die kennis kunnen 
gebruiken om plantenvariëteiten te bekomen met 
betere voedingskwaliteit en hogere opbrengst, die 
beter bestand zijn tegen oude en nieuwe ziektes 
en die efficiënter water en nutriënten uit de bodem 
kunnen benutten.
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Wiskunde: algebra, analyse en 
meetkunde
Dit vak start met een herhaling van belangrijke 
wiskundige basiskennis en –vaardigheden 
rond getallen en functies, limieten, afgeleiden, 
onbepaalde integralen, bewijstechnieken, 
verzamelingen, stelsels en matrices, 
ruimtemeetkunde. De lineaire algebra wordt verder 
uitgediept met een studie van eigenwaarden 
en eigenvectoren. Een techniek om vierkante 
matrices te diagonaliseren wordt behandeld 
alsook een toepassing uit de populatiedynamica. 
Differentiaalvergelijkingen hebben een 
onmiskenbaar belang in de beschrijving van 
natuurfenomenen. In dit opleidingsonderdeel 
maken we kennis met deze vergelijkingen en 
bespreken we oplossingsmethodes.

DE MASTEROPLEIDING

Industriële stage
Aan de VUB is de bedrijfsstage een verplicht 
studiedeel voor alle studenten Bio-ingenieur. In de 
praktijk wordt minimaal één maand stage gelopen 
in een bedrijf. 

Drie afstudeerrichtingen in de Master Bio-
ingenieurswetenschappen in Chemie en 
Bioprocestechnologie: 

Voedingsbiotechnologie: Hier ligt de nadruk op 
de fundamentele studie en de toepassingen van 
de productieprocessen in de agro- en voedings-
industrie. Micro-organismen en enzymen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Verder wordt aandacht 
besteed aan de (bio)chemische, nutritionele en 
technologische aspecten van levensmiddelen, 
voedselveiligheid en de relatie tussen voeding, 
gezondheid en maatschappelijk welzijn. 
Biochemische biotechnologie: Vanuit je 
gedetailleerde kennis van de werking en structuur 
van biomoleculen ga je verder in op de rol van 
deze moleculen in gezondheid en ziekte. Je tracht 
hierop in te werken voor het ontwerpen van nieuwe 
strategieën voor geneesmiddelenontwikkeling. 
Verder gaat aandacht naar hoe aangepaste 
biomoleculen met nieuwe eigenschappen 
ontworpen kunnen worden met toepassingen in 
o.a. bio-katalyse (fijnchemie) en diagnostiek of 
geneesmiddelenontwikkeling.

Chemische biotechnologie: Deze specialisatie richt 
zich op het aanvullen van kennis en vaardigheden 
die nuttig zijn in de chemische industrie, met een 
focus op de polymeerindustrie, de farmaceutische 
industrie en de petrochemie. Hierbij wordt 
steeds vertrokken vanuit de moleculaire basis 
van de synthese- en katalysestappen en is er 
een bijzondere aandacht voor de duurzaamheid 
van de ontwikkelde processen. Als belangrijke 
ingenieursvaardigheid ligt daarnaast het accent 
ook op het analyseren en modelleren van 
bio(chemische) systemen en processen.

Drie afstudeerrichtingen in de Master 
Bio-ingenieurswetenschappen in Cel- en 
Genbiotechnologie: 

Moleculaire biotechnologie: Je gaat verder in op de 
moleculaire aspecten van fysiologische processen 
in een brede waaier van organismen met het oog 
op toepassingen in de biogebaseerde industrie 
enerzijds en medische toepassingen anderzijds. 
Naast het verdiepen van de fundamentele kennis 
van genetische en metabolische processen en 
hun regulatie worden vaardigheden aangeleerd 
om genetische of genomische wijzigingen aan te 
brengen in micro-organismen, planten en dieren 
met verbeterde eigenschappen tot gevolg. 
Medische biotechnologie: Hier ligt de nadruk 
op het aanvullen van kennis en vaardigheden 
gericht op biotechnologische toepassingen in de 
biomedische en farmaceutische sector. Naast 
moleculaire en celbiologische aspecten van 
immuniteit en de interacties van bacteriën, virussen 
en parasieten met de gastheer, gaat ook bijzondere 
aandacht naar de studie en het modelleren van 
de werking van geneesmiddelen en het effect 
daarvan op het lichaam. Verder komen ook de 
mogelijkheden voor diagnostiek en het ontwikkelen 
van geneesmiddelen (“drug design”) en vaccins aan 
bod, alsook antilichaam-gebaseerde, cellulaire en 
gentherapie. 
Agrobiotechnologie: De afstudeerrichting heeft 
als doel ingenieurs met diepgaande kennis van 
zowel de (moleculaire) biotechnologie als de 
primaire plantenproductie en plantenveredeling op 
te leiden. Aandacht wordt besteed aan moleculaire 
genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire 
plantenfysiologie, plantenteelt, plantenveredeling 
en fytopathologie.



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.

Jobuitwegen 
Als bio-ingenieur kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de duurzame 
productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan.

De bio-ingenieur wil de biologische en chemische processen die aan de grondslag liggen van het 
functioneren van elk levend organisme begrijpen en deze kennis gebruiken bij het ontwikkelen van 
nieuwe toepassingen. De inzichten op moleculair, cellulair en op organisme-niveau worden gebruikt om 
creatief in te grijpen op deze processen met het oog op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van de 
biotechnologie in de (voedings)industrie, landbouw en gezondheid.

Bio-ingenieurs gaan in tal van sectoren en functies aan de slag. Om je daar op voor te bereiden krijg je 
tijdens de Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen al doende een aantal professionele vaardigheden 
mee. Je leert ondermeer om zowel zelfstandig als groepsgericht te werken, met zin voor organisatie 
en verantwoordelijkheid. Daarnaast zorgt de mix aan verschillende werkvormen er voor dat het 
probleemoplossend, creatief denken wordt gestimuleerd. Aan de hand van projectmatige activiteiten en 
het uitwerken van rapporten en presentaties, zowel individueel als in groep, worden ook de schriftelijke en 
mondelinge communicatievaardigheden aangescherpt.

Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma 
ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd 
hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en 
geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond. 

Van onderzoeker tot manager in een ontelbaar aantal sectoren
Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien 
naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

Je kan dankzij je brede vorming in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de 
voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, 
milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning of de biomedische 
sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen. 
Maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van 
verbeterde planten, geneesmiddelen, vaccins...

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, de 
(bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.  
Lees tal van getuigenissen van bio-ingenieurs op de werkvloer op www.bioingenieursaanhetwerk.be

HET LEVEN NA JE MASTER
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“Als algemeen 
directeur van 
Yakult België maak 
ik deel uit van het al-
gemene management 
van het bedrijf. De 
voornaamste taak van 
de algemeen directeur 
is ervoor zorgen dat het 
team op de best mogelijke 
manier samenwerkt en dat 
aan het einde van het jaar de 
resultaten behaald worden. 
Het wetenschappelijke deel 
omvat o.a. het organiseren en 
opvolgen van onderzoeksprojecten 
in samenwerking met universiteiten, 
ziekenhuizen, instituten, enz. Goede 
relaties met vooraanstaande weten-
schappers, alsook een goed inzicht in 
het recente onderzoek in het domein 
van probiotica en functionele voeding zijn 
daarvoor van groot belang.” 
Dr. ir. Bart Degeest
Alumnus bio-ingenieur en Science Fellow Vrije 
Universiteit Brussel

“Sinds 2017 ben 
ik Executive Direc-
tor, Acces Cam-
paign bij Médecins 
Sans Frontières. Ons 
hoofdoel is om betaal-
bare geneesmiddelen 
en gezondheidszorg bij 
de juiste bevolkingsgroe-
pen te krijgen, wereldwijd. 
Voordien was ik directeur 
van het Access to Medicines 
and Innovation programma bij 
de Open Society Foundations 
in New York. Ik kwam in de NGO 
wereld terecht als medeoprichtster 
van het Drugs for Neglected Disea-
ses initiative (DNDi), een organisatie 
met hoofdzetel in Genève. DNDi 
beoogde om nieuwe behandelingen te 
ontwikkelen en beschikbaar te maken 
voor ziekten die buiten de interesse van 
de farmaceutische industrie vallen. Initieel 
waren dit vooral een aantal tropische ziekten 
zoals slaapziekte en malaria, maar nadien 
werd ook AIDS bij kinderen toegevoegd aan de 
portfolio.”
Dr. ir. Els Torreele
Alumna bio-ingenieur en Science Fellow Vrije  
Universiteit Brussel

Lees meer getuigenissen op  
www.bioingenieursaanhetwerk.be.

http://www.bioingenieursaanhetwerk.be?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=rekrutering1920&utm_content=bioingenieurswetenschappen


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 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 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
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en -clusters
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369.410

30.330
hospitalisaties

consultaties

bedden

128
verschillende 
nationaliteiten

studenten
16.374

2208
proffen & 
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65.000
alumni
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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 heel 
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.
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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 - héél 
veel, zo’n 100.000! - maar ook veel multinationals 
en 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 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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Er een vlotte verbinding is naar het centrum? 
Vanaf de campus ben je op enkele minuten in het 
centrum via metro, trein, tram of bus.

Het diploma Bio-ingenieur in de top 10 van 
diploma’s staat die het snelst naar werk 
leiden? (bron: VDAB, schoolverlatersrapport 
2018)

Aan de Vrije Universiteit Brussel de 
bedrijfsstage een verplicht onderdeel is 
van het programma voor alle studenten 
Bio-ingenieur? Zo krijg je voeling met het 
bedrijfsstructuren, de bedrijfsmentaliteit van 
de verschillende functies en start je aan het 
uitbouwen van een professioneel netwerk. 

Dankzij de kleine groepen, veel practica doorgaan 
in hoogtechnologische labo’s waar onze 
toponderzoekers dagelijks werken?

De Vrije Universiteit Brussel een voortrekkersrol 
speelde in het Vlaamse “biotechnologie”-
onderwijs? Door als eerste te starten met 
een programma dat leidde tot het diploma 
van “Ingenieur voor de Scheikunde en 
de Landbouwindustrieën – Specialisatie 
Biotechnologie”. 

Je ook naar het buitenland kan via een Erasmusprogramma tijdens je studies Bio-ingenieurswe-
tenschappen aan de VUB? Ofwel kies je om je laatste semester van je bachelor te volgen aan een 
Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een laboratorium in het 
buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland. 

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

60 studenten  
(gemiddelde in het eerste jaar)

BACHELOR 
BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN

x60

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.
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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 zien. 

Wat is het verschil tussen Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie en Biomedische 
Wetenschappen?
In sommige onderzoeksdomeinen is het verschil tussen de kennis en vaardigheden bekomen uit de drie 
opleidingen heel klein. Maar toch hebben ze elk hun specifieke leerdoelen.

The Science Mix – Kennismaking Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen 
Waan je voor even onderzoeker en experimenteer mee in onze onderzoekslabo’s van de opleidingen 
biologie, bio-ingenieurswetenschappen, chemie, geografie, fysica, computerwetenschappen en wiskunde. 
Wil je weten hoe satellieten het mogelijk maken om elk stukje van de aarde in het oog te houden, of hoe 
wiskunde er voor zorgt dat we foto’s kunnen comprimeren? Hoe bouw je een bacterie om tot wapen tegen 
slaapziekte? Hoe dragen micro-organismen bij tot de productie van heerlijk smakende gefermenteerde 
levensmiddelen en dranken? Ben je eerder gefascineerd door de bouw van de materie op de allerkleinste 
schaal, de laatste ontwikkelingen in de snaartheorie, de structuur van het heelal? Neem dan zeker deel aan 
The Science Mix. Ontdek welke wetenschappelijke opleidingen jou het beste liggen. We zorgen voor een 
mix van boeiende activiteiten.

• workshops uit verschillende onderzoeksdomeinen
• een opleidingsquiz vol verrassende vragen (en antwoorden)
• kennismaking met het studiebegeleidingsaanbod
• speeddate met studenten wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

 
Je kan ook overnachten bij studenten uit deze opleidingen. www.vub.be/openlesdagen-PLUS

STUDIEKEUZE EN BEGELEIDING

Bio-ingenieur 
Je leert biologische kennis toe te passen in functie van technologische ontwikkeling. Denk maar 
aan biologische processen en systemen die je kan aanpassen en optimaliseren in functie van bvb. 
medische en farmaceutische toepassingen, landbouwontwikkeling, de chemie- of voedingssector. 
Als bio-ingenieur krijg je vakken gerelateerd aan fysica, chemie en economie om later op een 
commercieel rendabele en/of duurzame manier te werken. 

Bioloog
Je zit vol vragen en gaat graag op onderzoek uit. Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen hoe je 
omgeving in elkaar zit. Je wil natuurfenomenen verklaren en voorspellen en patronen herkennen in 
wat er dagelijks rondom jou gebeurt. Je houdt er van om kennis te genereren, verbanden te zoeken 
en zo bij te dragen tot de technologie van de toekomst. 

Biomedicus
Je leert het menselijk lichaam kennen als een omhulsel van regelende mechanismen. Je 
bent geboeid door geneeskunde en het indrukwekkende raderwerk in ons lichaam. Je voert 
wetenschappelijk onderzoek uit rond ziektes en de gezondheid van de mens. Als biomedisch 
wetenschapper lig jij aan de basis van nieuwe medische inzichten.
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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 

opdoen of liever meer met praktijk bezig zijn? Ben 
ik bereid om veel tijd in mijn studies te steken? 
Welk beroep wil ik later uitoefenen?

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 studiebegeleidingsmedewerkers 
zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook 
e-mailen op begeleiding@vub.be.

http://www.vub.be/infomomenten?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=rekrutering1920&utm_content=bioingenieurswetenschappen
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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Prof. De Vuyst en zijn onderzoekers gaan 
op zoek naar de micro-organismen die 
in een traditioneel fermentatieproces 
de meest  optimale smaak, geur 
en textuur van heel wat dagelijkse 
lekkernijen garanderen. Een zoektocht 
die hen van Brussel tot in Afrika, Latijns-
Amerika en Zuidoost-Azië brengt. “We 
willen begrijpen wat er gebeurt in die 
fermentaties en daarom moeten we 
het ook testen. We zijn één van de 
enige onderzoeksgroepen in Europa 
die heel de keten beheersen, van het 
verzamelen van stalen, het analyseren 
van deze stalen tot het produceren en 
proeven van finale producten. Onze 
slogan is: lekker en gezond!” Prof. De 
Vuyst zal je leren kennen tijdens het 
vak Industriële voedingsbiotechnologie 
waarbij je een aantal excursies doet naar 
voedingsbedrijven.

Prof Luc De Vuyst

Hoofd van onderzoeksgroep Industriële 

Microbiologie en Voedingsbiotechnologie
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NIETS IS 
ONDENKBAAR

28-31 OKT 2019 Openlesdagen PLUS
Welke opleiding past bij jou? Dat kan je al ontdekken tijdens de herfstvakantie. 
Je volgt openlessen, bereid je voor op het toelatingsexamen arts of 
schrijft je 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 hoger onderwijsinstelling is er 
aanwezig. Je kunt 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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