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Uitstap VUB 07-02-2020 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op vrijdag 7 februari 2020 bezoeken de vijfdejaars in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en 
voorbereiding op hoger onderwijs de Vrije Universiteit Brussel. De studiekeuzedagen bestaan uit 2 dagdelen. 
Afhankelijk van het programma dat ze kiezen, zal hun dag ingepland worden. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 
9-10u:  Onthaal 
 
10-12u: Erhan Demirci 'Komt goed' in aula Q OF Workshop naar keuze 
 
12-13u: Lunch 
 
13-15u: Workshop naar keuze OF Erhan Demirci 'Komt goed' in aula Q 
 
Gedurende een dagdeel komen diverse workshops en voorbereidende activiteiten aan bod, die de leerlingen 
laten ontdekken wat het betekent om te studeren aan een universiteit. De leerlingen hebben al een keuze 
gemaakt uit workshops binnen hun interessegebied: agogische wetenschappen, 
ingenieurswetenschappen (elektromagnetisme/fotonica), geschiedenis, sociale wetenschappen, talen, 
filosofie, rechten, criminologie, wetenschappen, economische wetenschappen, leren kiezen. 
 
Afhankelijk van de gekozen workshop, snuiven de leerlingen in voor- of namiddag de sfeer van een aula op 
tijdens de voorstelling 'Komt goed' van stand-upcomedian Erhan Demirci. Hij gunt hen een blik achter de 
schermen van onze hoofdstad, onthult geheimen van de straat en vertelt op hilarische wijze hoe we als 
Vlaming het beste kunnen overleven in zijn grote liefde: Brussel. 
 
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. 
 
Meebrengen: schrijfgerief (balpen en notitieboekje)  
 
De prijs voor deze uitstap bedraagt 10,5 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 


