
Studeren in Aken

Informatieflyer voor Nederlandse geïnteresseerden 
over het studeren in Aken



»Voorwoord

Als aankomende bachelor- of masterstudent zul je misschien in 
je zoektocht naar de geschikte universiteit of hogeschool het een 
of ander over RWTH Aachen University of FH Aachen University of 
Applied Scienes gehoord hebben. Mocht dit niet zo zijn, dan biedt 
deze brochure perspectief over het studeren aan een van deze    
onderwijsinstuten!

Zowel de RWTH alsook de FH  ziijn binnen Nederland ondanks 
de excellente internationale status relatief onbekend. Vrijwel elk 
studierelevant thema zal daarom verderop in deze brochure be-
handeld worden. 

Ben je na het lezen van deze brochure of het bezoeken van een 
voorlichting nieuwsgierig geworden? Check dan de laatste bladzij-
de voor alle contactinformatie!
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» Waarom studeren in Aken?

In Aken vind je zowel RWTH Aachen University als ook FH 
Aachen University of Applied Sciences. Deze verzorgen samen een 
enorm aanbod aan hbo en universitaire opleidingen, net over de 
grens. De RWTH is een van de grootste technische universiteiten 
van Duitsland en behoort tot de beste technische universiteiten 
van Europa. Dit zorgt ervoor dat Aken een echte studentenstad is 
waar elke dag iets te beleven valt. 

Een studie in Aken is niet alleen kwalitatief hoogwaardig maar 
vooral ook betaalbaar. Je betaalt geen collegegeld, woonkosten en 
kosten voor levensonderhoud zijn lager dan in Nederland en de 
kosten voor studiematerialen zijn nihil.

Daarnaast heb je recht op het Nederlandse studiefinancierings-
stelsel en krijg je een vergoeding voor het studentenreisproduct. 
De kosten voor een studie aan de RWTH  en FH worden groten-
deels gedekt door financiële steun van het Bundesland Nordr-
hein-Westfalen en de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 

» Waarom Aken?
» De RWTH
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» De RWTH

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen 
University werd opgericht in 1870. Momenteel bestaat de univer-
siteit uit meer dan 260 instituten en studeren er circa 45.000 stu-
denten.

Goede reputatie

De universiteit geniet een uitstekende reputatie in vakgebie-
den zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische be-
drijfskunde en de natuurwetenschappen scheikunde en natuur-
kunde. Hetgeen zich weerspiegelt in het feit dat 20 procent van de 
studenten afkomstig is uit het buitenland. De RWTH werkt boven-
dien samen met verschillende bedrijven en onderzoekscentra. Met 
9.000 werknemers en haar begroting van €900 miljoen is de RWTH 
van grote economische betekenis voor Aken en haar omgeving.

De RWTH is bovendien een van de “Exzellenz-Universiteiten” in 
Duitsland en al vaker door WirtschaftsWoche tot beste technische 
universiteit van Duitsland gekroond.
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Nauw contact met bedrijven

Het budget van de RWTH bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
geld van bedrijfsleven. Deze bedrijven financieren RWTH instituten 
om gezamenlijk onderzoek te kunnen doen. In een later stadium 
van je studie zul je met deze instituten in aanraking komen, waar-
door je tijdens je studie al in contact komt met het bedrijfsleven. 
Dit vergroot de baankans en vergemakkelijkt het vinden van goe-
de stageplekken. Een aantal grote bedrijven zoals Ford, Ericsson, 
Microsoft, Philips, Siemens hebben onderzoekscentra in de buurt 
van Aken. Zodra de nieuwe campussen afgebouwd zijn, worden dit 
er nog veel meer.

Kansen op de internationale markt

Het internationale karakter van de opleidingen is erg belangrijk 
voor de universiteit. De RWTH biedt verschillende uitwisselings-
programma’s met gerenommeerde buitenlandse universiteiten 
aan. Denk hierbij aan universiteiten zoals de “École Polytechnique 
in Parijs”, de “ETH Zürich” en de “Lomonosov Moscow State Univer-
sity”. 

Naast de vele duitstalige studies, biedt de RWTH een toene-
mend aantal engelstalige masteropleidingen aan.

» De RWTH
» De Fachhochschule
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» De Fachhochschule

Behalve RWTH Aachen University is ook FH Aachen 
University of Applied Sciences in zowel Aken als Jülich te 
vinden.  Het studieniveau van de FH is vergelijkbaar met 
het Nederlandse HBO. 

Met ruim 11.000 studenten is de FH Aachen een 
van de grootste hogescholen van Duitsland. Net als de 
RWTH is ook de FH vooral bekend om het technische en 
wetenschappelijke studieaanbod. Verder worden er ook 
andere studierichtingen aangeboden zoals economie 
en (product) design. Het volledige aanbod is te vinden 
op www.fh-aachen.de/studium.

In tegenstelling tot de RWTH Aachen begint het semester in de 
eerste week van september. De jaarindeling in zomersemester en 
wintersemester is wel gewoon van toepassing (blz. 10). 

De studiekosten, studiefinancieringsregelingen en dergelijke 
zijn vergelijkbaar met de RWTH. Mocht je meer informatie over de 
FH willen krijgen, contacteer ons dan (contactdata op de achter-
kant van dit boekje).
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» Studeren in Duitsland

» Studeren in Duitsland

De voertaal aan de RWTH en FH is voor vrijwel elke opleiding 
Duits. Veel mensen zullen dit als nadeel zien en deinzen wellicht 
hiervoor terug. De Duitse taal biedt echter veel kansen!   
In -bijvoorbeeld- de technische sector zijn de twee belangrijkste 
voertalen Engels en Duits.

De Engelse taal zal voor de meeste Nederlandse studenten 
geen probleem zijn, maar Duits beheersen zij in veel minder mate.
Na een studie aan de RWTH of FH beheers je de Duitse taal. Je kunt 
dan drie talen op je CV zetten, waaronder de twee belangrijkste 
talen in de techniek.

Duitsland heeft bovendien de sterkste economie van Europa! 
Het is dus een enorm voordeel als je deze taal beheerst en je in de 
cultuur kan inleven.

Duitse »Vorlesungen« (colleges) volgen

Je hoeft niet bang te zijn dat je jouw studie niet zal halen van-
wege de vreemde taal. In Aken studeren ±10.000 buitenlandse 
studenten. Een groot deel hiervan komt niet uit Europa en hun 
moedertaal vertoont vaak aanzienlijk minder gelijkenissen met de 
Duitse taal dan de Nederlandse taal. Ook deze studenten integre-
ren snel en halen hun studie!
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Aan zowel de RWTH als de FH gelden geen  specifieke vakeisen 
van de middelbare school. De eerste weken van de studie wordt 
daarom alle stof van de middelbare school behandeld in een rede-
lijk hoog tempo. Dit is dus de ideale periode om aan de Duitse taal 
en jouw nieuwe omgeving te wennen.

Verplichte Duitskennis?

Als je als buitenlander aan de RWTH of FH wilt studeren, moet 
je bewijzen dat je de Duitse taal beheerst. 

Met ingang van het academisch jaar 2018-2019 geldt dat alle 
Limburgse scholieren die een VWO-diploma behaald hebben met 
minimaal een 5,5 voor het vak Duits, door de RWTH vrijgesteld 
worden van alle taaleisen.

Is dit voor jou niet het geval? Dan kun je d.m.v. diverse erkende 
certificaten zoals bijv. de DSH Prüfung aan de gestelde taaleisen 
voldoen. Een vrijstelling van de taaleisen »Befreiung« behoort ook 
tot de mogelijkheden. Voor meer informatie zie: www.studereni-
naken.nl/de-taal/
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» De Jaarindeling
» Numerus Clausus

» De jaarindeling

De jaarindeling aan zowel de RWTH als de FH verschilt wezen-
lijk van de gebruikelijke indeling aan Nederlandse universiteiten. 
Het academische jaar is onderverdeeld in twee »Semesters«, het 
»Sommersemester« (SS/SoSe) en het »Wintersemester« (WS).

Het Wintersemester begint op 1 oktober en eindigt op 31 maart. 
Het Sommersemester begint op 1 april en eindigt op 30 septem-
ber. Elk semester bestaat uit een lesperiode van ca. 4 maanden, 
waarin hoor- en werkcolleges plaatsvinden. Dit is de zogenaam-
de »Vorlesungszeit«. Hierop volgt een periode van ca. 2 maanden, 
waarin geen colleges gegeven worden. In deze tijd wordt de stof 
van de afgelopen 4 maanden getoetst. Tevens is er in deze periode 
tijd voor stages en vakantie. Dit is de zogenaamde »vorlesungsfreie 
Zeit«.

Een voordeel van het semestersysteem is de aansluiting op an-
dere internationale universiteiten, die dit systeem ook hanteren. 
Dit maakt de wissel naar een andere universiteit, dan wel een stage 
of een semester in het buitenland studeren eenvoudig.
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» Numerus Clausus

Door de hoge kwaliteit van onderwijs en het grote aantal Duit-
se scholieren, zijn er vaak meer aanmeldingen dan studieplekken. 
Daarom wordt er tijdens sollicitatieproces naar het gemiddelde 
eindcijfer van de middelbare school gekeken. Voor technische en 
wetenschappelijke studies is dit echter normaal gezien niet erg 
hoog. Het NC-cijfer is elk jaar anders, aangezien dit afhankelijk is 
van het aantal aanmeldingen. Elk cijfer op je cijferlijst telt even 
zwaar mee, ook de deelpunten van het combinatiecijfer.

De NC werkt als volgt; alle kandidaten worden op een grote lijst 
geplaatst die dan naar de hoogte van het eindexamenpunt gesor-
teerd wordt. Als er N mogelijke plekken in de studie zijn, krijgen de 
eerste N kandidaten op de lijst een toelating.

Hoe je je Nederlandse gemiddelde eindexamencijfer naar een 
Duits cijfer kunt omrekenen, vind je op onze website. De Numerus 
Clausus is een onderwerp waar we vaak vragen over ontvangen. 
Neem daarom gerust contact met ons op via studereninaken.nl.
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» De kosten

» De kosten

Het studeren in Aken is bijzonder goedkoop. Je betaalt geen 
collegegeld, boeken kunnen gratis worden uitgeleend,   
huurprijzen zijn relatief laag en je ontvangt naast jouw studiefinan-
ciering een vergoeding voor het Nederlandse studentenreispro-
duct.

Het collegegeld

Het collegegeld is in NRW, het Bundesland (“provincie”)  
waarin Aken ligt, afgeschaft. Je betaalt enkel een verplichte   
bijdrage van ca. €235 per semester voor het semesterticket (OV-
kaart voor heel NRW) i.c.m. sociale bijdragen zoals de financiering 
van goedkope maaltijden in de mensa’s.

Gratis/goedkope boeken

Voor zowel de RWTH als FH Aachen is het wegens het grote 
aantal studenten gebruikelijk dat professoren eigen boeken ver-
vaardigen, zogenaamde “scripts”. Een script kan gekocht worden 
voor ongeveer €5 en wordt meestal ook gratis digitaal aangebo-
den.

Heb je ter verdieping toch een boek nodig? Dan kun je bij de 
universiteitsbibliotheek het betreffende boek downloaden of tot 6 
maanden gratis uitlenen. In de »Lehrbuchsammlung« zijn meestal 
voldoende exemplaren van alle studieboeken voorhanden.
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Nederlandse studiefinanciering

Als Nederlands staatburger en student aan de RWTH of FH 
Aachen heb je recht op het volledige Nederlandse studiefinancie-
ringsstelsel. Als Nederlandse student heb je daarom recht op het 
studentenreisproduct. Aangezien je hier in het buitenland niet veel 
aan hebt, kun je deze laten uitkeren (± €100 p/m) bovenop je stu-
diefinanciering of lening.

Geen langstudeerboete

De studiekosten bedragen altijd een ruime €200 per semester, 
ongeacht de studieduur. Regelingen zoals de langstudeerboete, 
die in Nederland ter discussie stond, gelden enkel voor universitei-
ten die onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
vallen. Universiteiten buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn 
per definitie onafhankelijk van dit ministerie.
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» De stad Aken

» De stad Aken

Aachen, zoals de stad in het Duits heet, heeft circa 240.000 in-
woners. Onder keizer Karel de Grote was Aken de hoofdstad van 
het Duitse rijk. Hierdoor heeft Aken een prachtig centrum met de 
Dom en het raadhuis als hoogtepunten.

Toen het rijk uiteenviel was Aken lange tijd een slaperig stad-
je aan de rand van Duitsland, totdat Frederik III besloot om er de 
RWTH op te richten; het moest dé nieuwe Duitse technische uni-
versiteit worden. Later is hier de FH (hbo) nog bijgekomen, waar-
door de stad nu met ongeveer 45.000 RWTH, 11.000 FH studenten 
en duizenden werknemers niet meer zonder het hoger onderwijs 
voor te stellen is. Studenten zijn overal, net als de vele bars, spor-
taccomodaties en verenigingen van en voor studenten. 

Gunstige en Internationale ligging

       Aken is hét middelpunt van de Euregio; 
een regio die delen van Nederland, België en 
Duitsland verenigt. De regio, en dus Aken, 
neemt een gunstige geografische plek in 
binnen Europa. Deze ligging gecombineerd 
met de Exzellenz-status die de RWTH heeft, 
zorgen ervoor dat bedrijven zich graag in 
deze regio vestigen. Ook de Nederlandse overheid investeert
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     in de groeiende technologische sector in Zuid-Limburg. Dit 
alles zorgt ervoor dat de mogelijkheden die je als student aan de 
RWTH of FH hebt enorm zijn. Ook ná je studie. 

       Aken ligt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) in het 
westen van Duitsland en ligt op een steenworp afstand van de 
Nederlandse grens. Aken ligt bovendien in de buurt van de grote 
belangrijke Duitse steden Düsseldorf en Keulen.

Een echte studentenstad 

       Aken is een echte stu-
dentenstad waarin je je als 
student vanaf het eerste 
moment thuisvoelt. De stad is 
afgestemd op studenten; iets 
dat terug te zien is in de vele 
universiteitsgebouwen, bars 
en studentenwoningen. Over-
dag lopen studenten van gebouw naar gebouw om vervolgens  
‘s avonds een van de gezellige bars in de Pontstraße in te duiken 
of gebruik te maken van het uitgebreide aanbod van Hochschul-
sport.
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» Het Studentenleven

» Het studentenleven

In een stad met meer dan 56.000 studenten is er altijd wel wat 
te doen. Dit uit zich o.a. in het feit dat Aken het hoogste “Kneipen 
pro Kopf” gehalte van Duitsland heeft en dus de stad met de mees-
te cafés per inwoner is.

Uitgaan

Het is een stad waar dag en nacht iets te beleven valt. Elke 
avond heeft ofwel een kroeg of discotheek happy hour, themafees-
ten of zijn er bekende DJ’s te gast. Daarbovenop komt dat uitgaan 
in Duitsland, vooral in Aken, goedkoper is dan in Nederland.

De meeste studenten gaan uit in de alombekende Pontstraße. 
Overdag is deze straat vol met terrasjes en bars, waarbij ‘s avonds 
de overstap naar discotheek wordt gemaakt. Behalve in de Pont-
straße zijn er over Aken nog enorm veel cafés, bars en discotheken 
verspreid.

Natuurlijk zijn er nog meer opties, mocht Aken niet afdoende 
zijn. Het centrum van bijv. Keulen of Düsseldorf en is dankzij je se-
mesterticket (gratis) binnen een uur te bereiken. Na het stappen 
pak je gewoon om 5 uur ‘s ochtends met tientallen andere studen-
ten de trein terug naar huis. Met dit semesterticket kun je overi-
gens door de hele deelstaat Nordrhein-Westfalen zonder toeslag 
reizen.
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Eten

In Aken zijn er veel betaalbare eetgelegenheden. In de beken-
de Pontstraße liggen de gezellige eettentjes deur aan deur. Anders 
dan in Nederland is het in Duitsland normaal een warme maaltijd 
tijdens de lunch te nuttigen. Hierin wordt voorzien door het betaal-
bare aanbod in de vele Mensa’s van het Studierendenwerk.

Sport en vrije tijd

Buiten het grote en goedkope scala aan eet-, drink- en uit-
gaansgelegenheden heeft het studentenleven in Aken nog veel  
meer te bieden. Aan de universiteit of bij een van de vele sport-
verenigingen is bijna elke denkbare sport te beoefenen voor een 
aantrekkelijk studententarief. 

Verder worden er door de universiteit talloze activiteiten geor-
ganiseerd zoals verschillende stedentrips, skireizen en vakanties.
Zo heeft de RWTH bijvoorbeeld een eigen camping in Woffelsbach, 
in de Eifel. Hier kun je als student van de RWTH tegen gereduceerd 
tarief gebruik van maken. Op een mooie zomerdag zijn het West-
park en het stadspark goed gevuld met studenten. In de parken 
kun je bijvoorbeeld voetballen, barbecueën en ontspannen.
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» Kaart van Aken
RWTH gebouwen in blauw, data uit 2011
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» De nieuwe Campus

» De nieuwe campus

De bouw van 2 nieuwe campussen behoort tot de kern van 
het toekomstbeleid van de RWTH. De eerste fase van dit project is 
inmiddels afgrond met de uitbreiding van campus Melaten. Deze 
grootste campus ligt ten westen van het centrum, naast het   
academisch ziekenhuis en de huidige instituten op Campus   
Melaten.  Campus West zal langs het spoor bij station Westbahnhof 
komen te liggen, tussen het centrum en Campus Melaten.

Tientallen bedrijven, waaronder 18 internationale »Key-Players« 
hebben toegezegd zich op de nieuwe campussen te vestigen. De 
nieuwe campussen zullen echter uit meer dan alleen onderzoeks-
gebouwen bestaan. Naast een education center voor het bunde-
len, begeleiden en beheren van onderzoek en onderwijs zullen er 
een hotel, een conferentiecentrum, verschillende gastronomische 
gelegenheden en verschillende andere universiteitsgebouwen 
verrijzen.

Het cluster concept

De RWTH is bij de planning van het project uitgegaan van een 
clusterssysteem. Dit betekent dat de campussen opgedeeld zijn in 
clusters. Binnen deze clusters werken en onderzoeken instituten 
en bedrijven samen. Zo komen studenten vroeg in hun studie en 
intensief in contact met werkgevers en leren ze binnen
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een bedrijfsstructuur onderzoek te doen. Dit kan in een latere 
zoektocht naar een baan erg helpen. Het clusterconcept werd voor 
het eerst in 1951 in Californië gebruikt. Stanford University begon 
toen met het verhuren en verkopen van land aan bedrijven die 
met de universiteit samen zouden werken. Dit gebied is vandaag 
de dag bekend als Silicon Valley. Met de ontwikkeling van beide 
campussen is een bedrag van circa €2 miljard gemoeid.

RWTH Aachen Campus Melaten

De bouw aan Campus Melaten is al in 2010 begonnen en in 
2012 zijn de eerste clusters begonnen met onderzoek. Voor de  
totale bouwtijd is een periode van 6 tot 8 jaar ingepland. De opper-
vlakte van deze campus bedraagt ongeveer 473.000 m².

RWTH Aachen Campus West

De bouw van de dichter tegen het centrum aangelegen Cam-
pus West is in 2013 begonnen. Hier is o.a. begin 2017 een nieuw 
collegezaalgebouw opgeleverd dat met 14.000 m² tot de grootste 
en modernste van Europa behoort. 
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» Wonen in Aken
» Een HiWi-Job

» Wonen in Aken

In Aken kun je als student relatief gunstig wonen. In het cen-
trum van de stad worden er relatief grote kamers vanaf €250 
p/m aangeboden. Omdat Aken een echte studentenstad is, is het 
woningaanbod voor studenten er relatief groot. Inmiddels is er wel 
sprake van een stijging van de huurprijzen door een stijging van 
het aantal studenten.

Het Studierendenwerk van de RWTH en FH  beheert een aan-
zienlijk aantal woningen. Deze bestaan vooral uit studentenflats 
dichtbij de universiteit. Kamers kun je al voor €197 p/m huren in-
clusief verwarming, water, elektriciteit en internet. Daar staat te-
genover dat ervaak wel een wachtlijst bestaat voor dit type wo-
ning.

Verder is het particuliere aanbod ook groot. Dit aanbod bestaat 
vooral uit “Wohngemeinschaften” (WG). Een wohngemeinschaft is 
een appartement dat meestal met 1 of meerdere bewoners wordt 
gedeeld. Een WG kun je op internet vinden of via advertenties op 
prikborden van de RWTH. Je kunt natuurlijk ook particulier een 
klein één-persoons appartement huren. Voor particuliere wonin-
gen zijn er geen wachtlijsten.

Het wonen in Aken heeft veel voordelen. Je leert de Duitse taal, 
cultuur en mensen sneller en beter kennen. Het wonen in Aken is 
daarnaast ook relatief goedkoop. Bovendien maak je aanspraak op 
een Nederlandse studiefinanciering voor uitwonenden studenten.
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» Een HiWi-Job

Veel studenten aan de RWTH of de FH hebben een HiWi-Job. 
HiWi staat voor »Hilfswissenschaftler« ofwel hulpwetenschapper. 
Als HiWi help je bij instituten en wetenschappelijke projecten en 
verdien je tegelijkertijd geld.

HiWi-Jobs hebben veel voordelen, vooral omdat je praktische 
wetenschappelijke ervaringen opdoet binnen jouw eigen vakge-
bied. Een HiWi-Job is dus een goede en leuke manier om meer te 
leren over het vakgebied. Bovendien doe je op deze manier al snel 
waardevolle contacten op, die je later in je carrière verder kunnen 
helpen en staat deze natuurlijk goed op je CV.
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» K.A.V. Alcuinus
» Meeloopdagen

» K.A.V. Alcuinus

K.A.V Alcuinus is de studentenvereniging voor Nederlanders 
aan de RWTH en de FH Aachen. Tijdens het semester organiseert 
Alcuinus verschillende activiteiten, zoals diners en verenigings-
avonden.

Naast activiteiten tijdens de studie is Alcuinus er nu ook voor je, 
vóór het begin van een studie.  

Studeren in Aken is een 
project van K.A.V. Alcuinus en 
en organiseert meeloopdagen 
voor Nederlandse scholieren, 
helpt scholieren bij de aanmel-
ding en geeft voorlichtingen op 
middelbare scholen.

Tijdens je studie kun je met 
vragen vaak terecht bij leden 
van Alcuinus die al in de hogere 
semesters studeren.

Meer informatie vind je op www.alcuinus.nl
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» Meeloopdagen

Jij bent nieuwsgierig en zou graag meer informatie over de 
RWTH, de FH, een specifieke studie of over de stad Aken willen krij-
gen? Dan is er geen betere manier om een antwoord op al jouw 
vragen te krijgen dan via een meeloopdag! 

Op aanvraag kan jij een dag met een Nederlandse student in 
Aken meelopen. Deze student zal je de universiteit/hogeschool la-
ten zien en je meenemen naar colleges en tutorials. Hierdoor krijg 
je een goede indruk van de dagelijks gang van zaken en kun je vra-
gen stellen aan een ervaringsdeskundige.  In de tussenuren of aan 
het einde van de dag is er eventueel ook de mogelijkheid de stad 
en het uitgaansleven te leren kennen.

Ben je geïnteresseerd in een meeloopdag? Neem dan gerust 
contact met ons op! Dit kan via het contactformulier op onze web-
site www.studereninaken.nl
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» Colofon

We hebben er grootste zorg in gestoken deze brochure in-
houdelijk zo correct mogelijk vorm te geven. Toch kan het zijn dat 
delen van deze brochure alsook onze website foutieve informatie 
bevatten. Kijk voor de beste informatie altijd op de officiële RWTH 
website (www.rwth-aachen.de) of neem persoonlijk contact met 
de desbetreffende persoon aan de RWTH op.

Deze brochure is ede gerealiseerd door een bijdrage uit het 
Project VWO-RWTH, een initiatief van de Provincie Limburg, LVO, 
SVOPL en het Technocentrum Zuid-Limburg.

Redactie: 
Leden van K.A.V. Alcuinus

Vormgeving: 
Leden van K.A.V. Alcuinus

Foto’s: 
Peter Winandy 
Benjamin Bädorf 
Dennis Pötter 
Arne Hückelheim 
RWTH Campus GmbH 
RWTH Aachen
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Vragen? Aan- of opmerkingen? Meeloopdag?

Neem contact met ons op:

Adres:  K.A.V. Alcuinus, RWTH Aachen University
  Templergraben 55
  D-52056 Aachen
Website:  www.studereninaken.nl/contact
Email:  info@studereninaken.nl


