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Het Voorbereidend Jaar 

 Gestart in 1994 

 Samenwerkingsverband ROC, HG en RUG 

 Gezamenlijke financiering 

 Nu plaats voor ca. 20 cursisten per jaar 

 Opschaling naar 40 of 60 cursisten miv 16/17 

 



Landen van herkomst 

 Iran 

 Irak 

 Afghanistan 

 Soedan 

 Syrië 

 Eritrea 

 China 

 Marokko 

 Algerije  

 



Bekostiging 

 

 Vaklessen: rijksbekostiging     VAVO 40 % 

 

 Inburgeringplichtig:       DUO-lening 

    cliënt UAF en niet inburgeringplichtig:  € 3.700  

    zelfbetaler          € 3.700 (16/17) 

 

 Bijdrage Hanzehogeschool en RUG  € 34.000  



instroomeisen 

 Ten minste middelbare schoolopleiding land van 

herkomst 

 21+ (met mogelijkheid van uitzondering) 

 Nederlands op B-1 niveau 

 Redelijke beheersing van Engels en wiskunde 

(instaptoetsen) 



Doel opleiding 

 Succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding 

 Inburgering/integratie (staatsexamen NT2) 

 Door de combinatie van VBJ en inburgering wordt men 

5 dagen per week ondergedompeld in het Nederlands 

en start men tegelijkertijd met vakken die van belang zijn 

voor de vervolgopleiding 



De opleiding 

 Inburgeringsdeel: NT2-II, Maatschappijleer 

 Profielvakken(vastgesteld door HG en RUG): Wiskunde, 

Natuurkunde, Biologie, Scheikunde en Economie en 

Engels 

 Studievaardigheden: zelfstandig werken, samenwerken 

(reflectie)verslagen schrijven en mondelinge 

presentaties houden 

 Meelopen met lessen VAVO, voorlichtingsdagen en 

meeloopdagen HBO/WO, ervaringen van oud-cursisten 

 



De lessentabel 

 NT2  7 lesuren 

 ML    1 lesuur 

 Eng   4 lesuren (twee niveaugroepen) 

 Vaklessen 4 lesuren per vak 

 Gemiddelde lesweek  20/24  lesuren 

 



De Opleiding 

Doorstroom/uitstroom 

 RUG, HG, soms andere HBO of MBO 

 6 : 14 

 Tijdens VBJ nog overstap naar ander niveau mogelijk 

 VBJ-examens afgestemd op de colloquium doctum 

eisen van de opleidingen 

 



De opleiding 

 Pilot UAF 16/17: Learning the basics (o.a. bij VASVU en VBJ 

Groningen) 

 

 Tijdens het schakeljaar worden 3 extra onderdelen aangeboden: 

 Studiekeuze 

 Studievaardigheden 

 Succesvol starten 



Toelaatbaar voor HBO of WO 

 NT2-II staatsexamen behaald (B2-niveau)  

 Voldoendes op de profielvakken en Engels 

 



Toekomst 

 

 Door de overheid erkende landelijke schakeljaren, voor 

soepele doorstroom naar alle hoger onderwijsinstellingen 

 

 Aanpassing art. 7.29 WHW: 21+ regeling (standaard 

uitzondering voor vluchteling-studenten) 

 

 Decentrale selectie criteria 

 

 


