VOORBEREIDEND
JAAR ERASMUS

Voorbereidend Jaar Erasmus
Ben je nu bezig met de inburgering en is Staatsexamen NT2-II jouw einddoel? Wil je in de
toekomst studeren aan een hogeschool of aan een universiteit in Rotterdam, of in de
omgeving van Rotterdam? Misschien is het onderwijsprogramma Voorbereidend Jaar
Erasmus dan interessant voor jou!

V

oorbereidend Jaar Erasmus is door
het Language & Training Centre (LTC)
van de Erasmus Universiteit
Rotterdam ontwikkeld, om statushouders
voor te bereiden op een opleiding in het
Nederlands hoger onderwijs. Tijdens dit
voltijd programma is er veel aandacht voor
Nederlands, Engels en Wiskunde.
Het programma leert je ook de studievaar
digheden en communicatievaardigheden
die belangrijk zijn voor studiesucces in het
Nederlands hoger onderwijs! Ook word
je door onderwijsprofessionals begeleid
in je studiekeuze en bij de aanmelding
voor jouw bacheloropleiding of master
opleiding.
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In deze folder lees je meer over de
verschillende cursussen die onderdeel zijn
van Voorbereidend Jaar Erasmus. Ook
vertellen we je waaraan je moet voldoen
om aan het onderwijsprogramma deel te
nemen.

Programma
Het belangrijkste onderdeel van het
onderwijsprogramma is de Nederlandse
taal. Aan deze cursus besteden we dan
ook de meeste tijd en aandacht. Als je het

Wees Desiderius Erasmus!
Maatschappelijk betrokken
Verbindend

Wereldburger
Ruimdenkend

Staatsexamen Nt2-II haalt, dan voldoe je
aan de taaleis voor inburgering. Je hebt
dan Nederlands op B2-niveau behaald en
bent hiermee toelaatbaar voor opleidingen
in het hoger onderwijs. Maar let op: als je
een Nederlandstalige opleiding wilt volgen
in het hoger onderwijs, dan is taalniveau B2
soms nog onvoldoende. Daarom hopen
wij natuurlijk dat je de cursus Nederlands
afsluit op het taalniveau C1 of hoger.
Naast het Nederlands, volg je in de
maanden september tot en met april de
cursussen Engels, Wiskunde en Studievaar
digheden. Op basis van deze vakken ben je
voor een groot deel van de opleidingen in
het hoger onderwijs toelaatbaar. Als je de
cursussen Nederlands, Engels, Wiskunde en
Studievaardigheden succesvol afrondt, dan
kun je vanaf de maand mei de cursussen
Biologie, Natuurkunde of Scheikunde
volgen. Erasmus Universiteit Rotterdam
besluit samen met jouw contactpersoon
van de gemeente en Stichting voor Vluch
teling-Studenten UAF of jij in aanmerking
komt voor een cursus Biologie, Natuur
kunde of Scheikunde.
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Het onderwijsprogramma Voorbereidend
Jaar Erasmus is bedoeld voor statushou
ders die potentieel hoogopgeleid zijn, of
zelfs al een opleiding in het hoger onder
wijs afgerond hebben in het land van
herkomst. Het is dus belangrijk dat je in
jouw land van herkomst of in Nederland
een opleiding in het hoger onderwijs hebt
gevolgd of een opleiding die op het hoger
onderwijs voorbereidt (minimaal HAVO).
Ook als je in een Nederlandse internationale
schakelklas (ISK) hebt gezeten, kun je in
aanmerking komen. Als je twijfelt of jouw
vooropleiding geschikt is voor het
Voorbereidend Jaar Erasmus, dan kun je
een opleidings- of diplomawaardering
aanvragen bij het Informatiecentrum
Diplomawaardering (IcDW).

Toelatingseisen
Je kunt worden toegelaten tot het Voor
bereidend Jaar Erasmus als je een geldig
verblijfsdocument hebt, je voltijd beschik
baar en gemotiveerd bent om te studeren,
je zowel het Nederlands als het Engels
op het niveau B1 beheerst en jouw
wiskundige vaardigheden goed genoeg
zijn. Hiernaast is het belangrijk dat je in
staat bent om met digitale middelen te
werken, zoals bijvoorbeeld met Microsoft
Word en PowerPoint.

Kosten
Tijdens Voorbereidend Jaar Erasmus volg
je minimaal acht maanden lang intensief
onderwijs. Je ontvangt veel cursusmateriaal
en intensieve persoonlijke begeleiding. Dit
kost natuurlijk geld. Gelukkig heeft Erasmus
Universiteit Rotterdam verschillende samen
werkingspartners, waardoor de kosten voor
jou beperkt kunnen worden. Als je een
statushouder en cliënt bij Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF bent, dan betaal

je alleen de eigen bijdrage voor de
inburgering. Deze eigen bijdrage
is € 3.750 en dit kun je betalen
met jouw DUO-lening (persoonlijk
inburgeringsbudget). Indien je niet
beschikt over de benodigde € 3.750
uit jouw persoonlijk inburgerings
budget, neem dan contact met ons
op om jouw situatie te bespreken.

Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF
Wil je een opleiding in het hoger
onderwijs volgen? In dat geval
kun je je aanmelden bij Stichting
voor Vluchteling-Studenten UAF.
Het UAF begeleidt statushouders
tijdens het bepalen van een studie
of met de voorbereiding erop,
en ook tijdens de studie loopt de
begeleiding door. Verder biedt het
UAF financiële ondersteuning om
te kunnen deelnemen aan Voorbe
reidend Jaar Erasmus. Veel statushouders
die een nieuwe start maken vinden het
waardevol om een mentor te hebben.
Het UAF kan jou een mentor bieden die jou
helpt op het gebied van studeren of met
het zoeken naar werk.

Voorbereidend
Jaar Erasmus
• De Nederlandse taal leren
• Open dagen & meeloopdagen
• Leren solliciteren
• Nieuwe vrienden maken
• Studievaardigheden
ontwikkelen
• Hoorcolleges volgen
(bachelor, pre-master of master)

Ondernemend

LANGUAGE & TRAINING CENTRE

Geïnteresseerd?
Elk jaar in april vindt er voor Voorbereidend Jaar Erasmus een intakedag
plaats. Op deze dag maak je intaketoetsen voor Nederlands, Engels en
Wiskunde.
Niet iedereen mag deelnemen aan deze intakedag. Je moet voldoen aan
diverse toelatingseisen. Belangrijk is dat je in het bezit bent van een geldig
verblijfsdocument. Meer informatie over de toelatingseisen kun je vinden
op www.eur.nl/vje.

Contact?
Heb je nog vragen met betrekking tot Voorbereidend Jaar Erasmus of wil
je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Of wil je je aanmelden
voor de intakedag en voldoe je aan de voorwaarden voor toelating?
Neem contact met ons op via vje@eur.nl of +31 10 408 8063.

Voorbereidend Jaar Erasmus
Burgemeester Oudlaan 50, Sanders Building
3062 PA Rotterdam, the Netherlands
Telefoon:
+31 10 408 8063
WhatsApp:
+31 6 10 60 44 67
E-mail:
vje@eur.nl
www.eur.nl/vje

