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Uitstap VUB 07-02-2019 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op donderdag 7 februari 2019 bezoeken de vijfdejaars in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en 
voorbereiding op hoger onderwijs de Vrije Universiteit Brussel. 

In de voormiddag volgen de leerlingen vijf mini-colleges over hoe robots ons leven gaan omgooien: HOMO 
ROBOTICUS. Academici uit diverse faculteiten van de VUB behandelen op interactieve manier de mogelijke 
impact van de robotisering op onze toekomst. Een greep uit de vragen: Moeten we robots belasting laten 
betalen? Kan je je voorstellen dat je ooit seks hebt met een seksrobot? Zit je straks in de wachtzaal voor het 
spreekuur bij een robothuisarts? Wordt een robot jouw nieuwe BFF? Denk je nog werk te vinden dat niet kan 
ingepikt worden door een robot? Dansen we straks nog enkel op de feilloos uitgekiende hits van 
robotzangers, -groepen en -dj’s? Wint een robot straks goud op de Olympische Spelen? 
 
In de namiddag komen diverse workshops en voorbereidende activiteiten aan bod, die de leerlingen laten 
ontdekken wat het betekent om te studeren aan een universiteit. Soms speels, vaak interactief, steeds 
boeiend en leerrijk. De leerlingen hebben al een keuze gemaakt uit workshops binnen hun interessegebied: 
academisch Nederlands, economie, psychologie, recht en criminologie, sociale wetenschappen, sport, 
studiekeuze, talen, wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen. 
 
Dagindeling:  
 

9:30 Onthaal in gebouw Q 
10:00 HOMO ROBOTICUS 
12:00 Lunch: broodje en drankje in studentenrestaurant (aangeboden door de VUB) 
12:45-12:55: verdeling per workshop in Aula QD 
13:00-15:00 WORKSHOPS 

 
Meebrengen: schrijfgerief (balpen en notitieboekje)  
 
We verplaatsen ons naar Etterbeek met de bus, aangezien de NMBS in de piekuren geen haalbare 
alternatieven biedt. De leerlingen zijn aanwezig op het Stationsplein om 7u50; we vertrekken STIPT om 
8u. Ze mogen onmiddellijk opstappen op de bus; we noteren daar hun aanwezigheid. Terugkomst is voorzien 
rond 16u15, afhankelijk van het verkeer. 
 
De prijs voor deze uitstap bedraagt 11 euro (vervoer) en wordt verrekend via het voorschot. 
 
We hopen dat onze vijfdejaars met deze activiteit beter geïnformeerd zijn over het aanbod in het hoger 
onderwijs en dat ze zich een idee kunnen vormen van opleidingen die hen (niet) interesseren. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Sarah Lindekens Marie-Paule Haegeman 
Leerlingbegeleider/studiecoach Directeur 


