
Maatwerktraject vluchtelingen 2021 - 2022 

Wil jij studeren aan de Radboud Universiteit? Heb je een vluchtelingenachtergrond en heb 
je in je land van herkomst minimaal middelbaar onderwijs afgerond? Dan is het 
maatwerktraject van de Radboud Universiteit misschien iets voor jou! 

Het maatwerktraject van de Radboud Universiteit biedt vluchtelingstudenten de mogelijkheid om 
zich goed voor te bereiden op een universitaire studie aan de Radboud Universiteit. 

Het programma: 
• NT2-onderwijs t/m C1
• Engels t/m C1
• Wiskunde B, afsluitend CCVX
• Natuurkunde, scheikunde en/of biologie, afsluitend CCVX
• Academische studievaardigheden
• Meelopen met een student van de Radboud Universiteit
• Begeleiding bij studiekeuze
• Mentorprogramma
• Gratis sportkaart (toegang tot sportcursussen en culturele cursussen)
• Indien nodig: medisch Nederlands en voorbereiding op selectieprocedure voor de studies 

Geneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen

Let op: Jouw eigen vooropleiding, in combinatie met je studiewens en de resultaten van de intake 
bepalen jouw programma van het traject.  

De toelatingsvoorwaarden: 
• Je hebt minimaal middelbaar onderwijs (5 havo/6 vwo) afgerond in land van herkomst
• Je beschikt over minimaal niveau B1 in het Nederlands bij aanvang maatwerktraject
• Je beschikt over minimaal niveau B1 Engels bij aanvang maatwerktraject
• Je hebt een studiewens voor een opleiding op de Radboud Universiteit, inclusief een realistisch 

studieplan B
• Je bent gemotiveerd en beschikbaar om het maatwerktraject te doorlopen
• Je bent op het moment van de start van het maatwerktraject rechtmatig in Nederland
• Je bent cliënt van het UAF of in de aanmeldprocedure van het UAF

Voldoe je niet aan (een van) bovenstaande eisen en wil je toch graag het traject volgen? Of heb je 
vragen? Neem dan contact met ons op! 

Aanmelden voor de intake: VÓÓR 1 JUNI 2021!! 
• Meld je vanaf begin april aan op www.ru.nl/schakeljaar via het aanmeldformulier
• Upload je diploma’s en cijferlijsten
• Schrijf een motivatiebrief

Naar aanleiding van je aanmelding word je uitgenodigd voor een (online) intake in juni 2021. 

Meer informatie?  
Neem contact op met Saskia Paulissen: mail naar schakeljaar@ru.nl of bel / whatsapp 06 25 25 39 50. 

http://www.ru.nl/schakeljaar
mailto:schakeljaar@ru.nl



