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Voorbereidingsjaar voor vluchtelingstudenten 

Sinds 2017 biedt het Language Center van Tilburg University aan hoogopgeleide statushouders die een 

universitaire opleiding willen volgen een voorbereidingsjaar: de academische pre-bachelor. In dit jaar 

kunnen zij tegelijkertijd versneld hun inburgering afronden (Staatsexamen NT2 II, ONA en KNM), zorgen 

dat zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van Tilburg University of een andere universiteit en zich 

voorbereiden op het volgen van wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Vakken die deelnemers volgen 

zijn: wiskunde, Engels, Nederlands, studievaardigheden, academische en interculturele vaardigheden. 

Ook worden zij begeleid bij hun studiekeuze en arbeidsmarktoriëntatie en lopen zij stage in hun 

toekomstige vakgebied, waardoor zij tevens werknemersvaardigheden opdoen. In augustus 2019 is het 

derde cohort van 15 deelnemers gestart, allen hoogopgeleide statushouders afkomstig uit Syrië, Ethiopië, 

Egypte, Turkije en Rusland. 

 

Meerwaarde voor de Arbeidsmarktregio’s van Noord-Brabant 

De academische pre-bachelor draagt bij aan de ontwikkeling van gekwalificeerde nieuwkomers en hun 

duurzame inzet op de arbeidsmarkt. Van de ruim 30 deelnemers in de afgelopen twee jaar heeft 

inmiddels het grootste deel zijn/haar weg naar het wo of hbo gevonden. Graag willen we de 

arbeidsmarktregio’s informeren over de voortgang en resultaten van de pre-bachelor en exploreren hoe 

we deze in samenwerking met provincie en gemeenten kunnen verankeren voor de toekomst.  

 

Financiering 

De pre-bachelor is geen reguliere activiteit binnen de WHW, maakt geen onderdeel uit van de bachelor-

masterstructuur en kan derhalve niet uit middelen van de universiteit worden gefinancierd. Deelnemers 

met een inburgeringsplicht dragen bij aan de kosten van het programma door een deel van hun DUO-

lening in te zetten. Daarnaast doneert het UAF een bijdrage per vluchtelingstudent. In 2017 hebben 

Tilburg University en de gemeente Tilburg een startsubsidie verstrekt. Voor de periode mei 2018 tot 

augustus 2020 is een Europese subsidie verworven in de context van OP Zuid en EFRO. 

 

Verzoek reservering bijdrage door arbeidsmarktregio’s 

De verduurzaming van de pre-bachelor is een thema dat wij graag op de agenda van Pact Brabant 

zouden willen zetten. Wij zien kansen voor een structurele financiering van dit onderwijsprogramma in 

2021, in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. De academische pre-bachelor is dan een mogelijk 

onderdeel van de ‘onderwijsroute’, een van de drie routes binnen het nieuwe wettelijk kader. Voor het 

komende academisch jaar (2020-2021) wordt echter nog naar aanvullende financiering gezocht. Wij 

verzoeken de arbeidsmarktregio’s hiervoor een bijdrage te reserveren en/of met ons te zoeken naar 

mogelijkheden tot financiering tijdens dit overbruggingsjaar. Wij houden ons graag beschikbaar voor een 

toelichting op ons verzoek.  
 

Contactpersonen 

dr. D.A.B. (Danielle) Boon (d.a.b.boon@uvt.nl), Docent-onderzoeker Pre-bachelor  

drs. T. (Tjits) Roselaar (t.roselaar@uvt.nl), Hoofd Tilburg University Language Center 
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