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Excellentieprogramma’s op een rij (PrimaOnderwijs) juni 2017 – Tussenjaar 

Universiteit van Amsterdam en VU: 
It’s Academy 
www.itsacademy.nl 
 
 

De masterclasses zijn uiterst geschikt om wat meer 
inhoudelijke kennis over de mogelijkheden van studeren te 
verschaffen. Daarnaast is het certificaat dat zij behalen nog 
een extra pluspunt bij het aanmelden voor een studie. De 
leerlingen kunnen dan “6 VWO” aanvinken als niveau en dan 
bij opmerkingen aangeven dat het om een tussenjaar gaat.  
 

Universiteit Utrecht: 
U-Talent 
www.u-talent.nl 
 
 

Het is voor leerlingen die een tussen jaar hebben mogelijk om 
wel deel te nemen aan de masterclasses.  
 
Helaas is het niet mogelijk om deel te nemen aan de 
Academie of College. Dit zijn 2 jarige programma’s waarbij de 
leerlingen 1 keer per maand naar de Universiteit of 
Hogeschool komen voor modules en pws en is alleen voor 
leerlingen van onze partnerscholen. 
 

Tilburg University: 
Econasium 
www.econasium.eu 
 
 

Tussenjaar leerlingen kunnen zich niet individueel aansluiten 
bij het Econasium. Het Econasium staat alleen open voor 
leerlingen van Econasiumscholen. 

TU  Eindhoven: 
Pre-University College (PUC) 
www.tue.nl/studeren 
 
 

Leerlingen die een tussenjaar hebben kunnen zich individueel 
aansluiten bij pre-studeren, mits de scholier het juiste profiel 
heeft (N) en zijn/haar wiskunde niveau hoog genoeg, zodat het 
gat tussen de huidige kennis en het vak dat hij/zij gaat volgen 
niet te groot is. 
 

Rijksuniversiteit Groningen: 
Scholierenacademie 
www.rug.nl/education/scholierenacademie 
 
 

We hebben vanuit de RUG verschillende activiteiten waar 
scholieren die een tussenjaar hebben aan mee kunnen doen. 
Allereerst is er Expeditie Noord, speciaal opgezet voor 
scholieren met een tussenjaar. Uiteraard zijn ze ook welkom 
bij onze webklassen en activiteiten, ze kunnen zich gewoon 

aanmelden. 
 

Universiteit Leiden: 
Honours Academy 
www.pre-universitycollege.leidenuniv.nl 
 
 

Deelnemers aan het Pre-University College of een Pre-
University Class moeten ingeschreven staan bij een 
middelbare school. Het is voor tussenjaarnemers dus helaas 
niet mogelijk om deel te nemen aan onze programma’s. 
 

Universiteit Maastricht: 
TeenzCollege 
www.maastrichtuniversity.nl 
 
 

Vrijwel al onze activiteiten zijn bedoeld voor individuele 
scholieren en zeer zeker ook geschikt voor scholieren die 
een nuttige invulling van hun tussenjaar zoeken. Alle 
informatie over de activiteiten inclusief aanmeldmogelijkheid is 
te vinden op: www.maastrichtuniversity.nl/scholieren. 
 
 

Radboud Universiteit Nijmegen: 
Radboud Pre-University College (PUC) 
www.ru.nl/pucofscience en 
www.ru.nl/puchumanities 
 

Geen mogelijkheden voor tussenjaar scholieren.  
 
 

Erasmus MC, Rotterdam: 
Junior Med School 
www.erasmusmc.nl/geneeskunde/ 
studiekiezers/juniormedschool 
 

Wat betreft de Junior Med School zijn er geen mogelijkheden 
voor leerlingen met een tussenjaar. De Junior Med School is 
specifiek voor 4 en 5 VWO’ers en daarna houdt het op. 
 
Summerschool: nadere informatie volgt 
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Universiteit Twente: 
Pre-U 
www.utwente.nl/onderwijs/pre-university 
 

Pre-U biedt voornamelijk worshops aan middelbare scholieren 
aan om wat verdieping en verbreding van hun horizon. Voor 
studenten die een tussenjaar nemen zijn de activiteiten die 
Pre-U biedt niet van belang. 
 

Wageningen University: 
Junior Consultancy Training 
www.wageningenur.nl/jct 
 

nadere informatie volgt 

TU Delft: 
Junior TU Delft 
www.junior.tudelft.nl 
 
 

nadere informatie volgt 

 


