
THE WORLD ALWAYS 
NEEDS DOCTORS.
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een initiatief van

KOM DE VUB ONTDEKKEN 
TIJDENS EEN VAN ONZE INFODAGEN!

ZONDAG 22 MAART - ZONDAG 26 APRIL - ZONDAG 6 SEPTEMBER
TELKENS VAN 10U - 15U

Daarnaast organiseert de VUB nog tal van activiteiten zoals workshops in de herfstvakantie en 
openlesdagen in de krokusvakantie. De ideale manier om kennis te maken met de universiteit én 
de opleiding van je dromen.

MEER WETEN?
Kijk op ikworddokter.be of vub.ac.be



HET TOELATINGSEXAMEN VOOR ARTS IS GEEN LACHERTJE
Je kan dus maar beter uitstekend voorbereid zijn. Daar helpt de VUB jou graag mee. Zodat jij later ook 
mensen kan helpen.

Speciaal voor jou lanceerden we ikworddokter.be de ideale plek om:

•  het toelatingsexamen te oefenen of alvast te kijken waar je nog een tandje moet bijsteken
•  je in te schrijven voor voorbereidingslessen die je optimaal klaarstomen voor het examen
•  live webinars te volgen, thuis of op school, met handige tips & tricks van ervaren docenten
•  een pak info te raadplegen over de opleiding Geneeskunde aan de VUB. Praktisch en overzichtelijk!
•  de ervaringen van onze studenten te leren kennen én het campusleven aan de VUB te ontdekken 

Maak van ikworddokter.be jouw buddy voor het toelatingsexamen geneeskunde. Volg ons op Facebook 
en Instagram!

BREAK A LEG!

DROOM JE VAN EEN DOKTERSJAS? 
WIJ STOMEN JE KLAAR!

Heb je je zinnen gezet op het toelatingsexamen geneeskunde in 2020? Dan heb je vast al nagedacht over 
extra lessen om je kennis op te frissen en de laatste gaten te plamuren. We staan klaar om je daarbij te 
helpen in de paasvakantie of tijdens onze zaterdagsessies. Alle onderdelen van het examen komen aan 
bod in een cursus van een halve dag, goed gevuld met theorie én oefeningen. Klap op de vuurpijl is het 
proefexamen wetenschappen-wiskunde, helemaal volgens het stramien van het échte toelatingsexamen! 
Alle lessen worden gegeven door ervaren docenten.

LESSEN: JIJ KIEST
Spijker je kennis bij en scherp je vaardigheden aan. Je kan je eigen programma samenstellen uit onder-
staand aanbod.

LIVE WEBINARS: RUSTIG THUIS OF MET JE KLAS
Een pc, een webcam en internet. Dat is alles wat je nodig hebt om deel te nemen aan onze interactieve 
live webinars. Zo kan je met je klas een complete webinar volgen over de CLEAR-test of de VAARDIG-test. 
Je leerkracht vindt alle info op ikworddokter.be/leerkrachten. 

Maar dat is niet alles. Voor onze trouwe volgers organiseren we ook gratis webinars met tips & tricks om 
van je toelatingsexamen een succes te maken. Hou ikworddokter.be in de gaten voor het meest recente 
aanbod en volg ons op Facebook of Instagram om niets missen!

GENEESKUNDE STUDEREN AAN DE VUB
Zoek je een uitstekende opleiding? 
Wil je meer én eerder leren uit de praktijk?
Wil je geen nummer zijn en sta je graag mee op de eerste rij?
Kan je deskundige support waarderen?
Kijk je uit naar een warme welkom op een groene campus?

Check dan zeker ook onze andere troeven op ikworddokter.be!

Zaterdagsessies (*) Paascursus

15/02 Biologie 06/04 Wiskunde (VM)

07/03 Vaardig Biologie (NM)

14/03 CLEAR 07/04 Fysica (VM)

21/03 Chemie VAARDIG-test (NM)

28/03 Fysica 08/04 Chemie (VM)

25/04 Wiskunde CLEAR-test (NM)

09/05 Oefensessie KIW 09/04 Oefensessie KIW (VM)

16/05 Proefexamen KIW Proefexamen KIW (NM)
(*) in de voormiddag - Meer info en inschrijving: kijk op ikworddokter.be


