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DE VU EN HET VASVU 

 

 

VASVU 

Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten Vrije Universiteit 
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HET VASVU 

 

˃ Opgericht bij het 100-jarig bestaan van de VU (in 1980) 

 

˃ Voor internationale studenten die 
˃ In Nederland wonen 

˃ In eigen land toegang hadden tot hoger onderwijs 

˃ Maar in Nederland niet direct toelaatbaar zijn 

˃ En in eerste instantie bij de VU willen studeren 
 

 

˃ Toelating tot het VASVU: 
˃ Aanspreekbaar zijn in het Nederlands (B1 niveau) 

˃ Een intakegesprek  

˃ Slagen voor intaketoetsen Engels en wiskunde (+ natuurkunde/scheikunde 

waar relevant) 
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AANTALLEN 

De afgelopen jaren waren er 50 - 

60 studenten: 

  

˃ Iedereen volgt Nederlands, 

Engels en wiskunde 

˃ Ongeveer de helft  volgt ook 

biologie, natuurkunde en 

scheikunde (vooral exacte en 

medische opleidingen) 

˃ Bij de anderen ligt nadruk op taal 

en geschiedenis (vooral sociaal-

culturele en economische 

opleidingen) en wiskunde (vooral 

informatica opleidingen) 
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ACHTERGROND 
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Ongeveer 80% vluchtelingen: 

 
Op dit moment de helft uit Syrië, anderen uit 

landen als Eritrea, Irak, Afghanistan, Myanmar 

en Burundi 

 

 

Ongeveer 20% anderen  

 
Zoals partners van Nederlanders en kinderen 

van immigranten 
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INHOUD PROGRAMMA 

 

Vakken 

Als voorbereiding op de toelatingsexamens van de 

opleidingen: Nederlands (in samenwerking met de 

afdeling VU-NT2), Engels en andere vakken 

 

Vaardigheden 

Oriëntatie op de opleiding, studievaardigheden, 

computervaardigheden 

 

Begeleiding 

Intensieve studiebegeleiding door mentoren, 

studentendecaan, toelating en student-buddy 

 

Inburgering 

Oriëntatie op de Nederlandse samenleving, 

inburgeringsexamen  
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DOORSTROOM EN UITSTROOM 

Doorstroom (tracer 2010) 

 

˃ In het VASVU: ongeveer 90% 

 

˃ Uitstroom naar HO 
˃ VU: 55% 

˃ Ander HO: 20% 

˃ Onbekend: 25% 
 

 

˃ In de VU 
Resultaten in de opleidingen iets 

minder dan 6 VWO studenten, maar 

beter dan andere “niet 6 VWO-ers” 
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PARTNERS EN KOSTEN 
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VU 
Organisatie 

Faciliteiten en ongeveer de helft van de kosten 

 

DUO 
Inburgering 

Cursusgelden (als deel van de inburgering ) 

 

UAF 
Verwijzing, overleg 

Kosten (boeken, reiskosten), soms cursusgeld 

 

Gemeente 
Verwijzing 

Leefgeld 

 

Studenten 
Inzet 

Cursusgeld (geen inburgeraar of vluchteling) 
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WAT HELPT VERDER? 

 

˃ Erkenning schakeljaren door overheid 

 

˃ Extra aandacht (tentamentijd 

verlenging, gebruik woordenboek, 

hardheidsclausule BSA) in de 

universitaire opleiding 

 

˃ Maatwerk trajecten voor zeer hoog 

opgeleiden (met bachelor diploma) 
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SITUATIE NU 
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˃ Aantallen 

 
Sterk groeiend aantal bij 

beginnerscursussen Nederlands (vorig 

jaar: 4 groepen, nu: 8 groepen) 

 

˃ Herkomst 

 
Helft van de vluchtelingen in het VASVU 

uit Syrië (bij de beginnerscursussen is 

dat al 75%) 
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NAASTE TOEKOMST 
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˃ Vergroten capaciteit 
 

Is deels mogelijk. 

 

Maar beperkt door kosten en grote belangstelling voor opleidingen 

met numerus fixus (zoals geneeskunde, IBA of tandheelkunde) 

 

 

˃ Vraag 
 

Schakeljaren voor universiteiten in het oosten en zuiden 

 

Schakeljaar voor technische universitaire opleidingen 

 

(er zijn wel diverse HBO schakeljaren) 

 


