Taalvoorwaarden
Bij inschrijving dient een kandidaat te bewijzen voldoende kennis te bezitten van het Nederlands. Als
afdoend bewijs wordt aanvaard:
•

•
•
•
•
•
•

een bewijs dat ten minste één voltijds studiejaar van een Nederlandstalige opleiding in het
secundair onderwijs of minstens 30 studiepunten Nederlandstalige opleidingsonderdelen in
het hoger onderwijs met succes gevolgd werden
een attest van CEF-niveau B2 Nederlands (of hoger), zijnde ten minste gelijkwaardig aan de
eisen gesteld in het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie
een attest van NT2, Vantage 1A+B of mondeling en schriftelijk of Richtgraad 3 van een Centrum
voor Volwassenenonderwijs
een attest van slagen voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen op
niveau ERK B2 ( ITNA-test)
een certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
een certificaat Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel van CNaVT
succesvol Staatsexamen NTII Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en
Examens in Nederland).

Bij inschrijving van reguliere studenten in Engelstalige opleidingen dient de student te bewijzen
voldoende kennis te bezitten van het Engels. Volgende bewijsstukken worden aanvaard:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
(uitgezonderd BSO en CVO)
een Nederlands diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO)
een diploma van International Baccalaureaat in het Engels, of met minstens graad 5 voor
de cursus English A of B high level of minstens graad 6 voor de cursus English B standard
level
een diploma van Europees Baccalaureaat met Engels als eerste taal en een score van
minstens 6 of als tweede taal en een score van minstens 7
een attest dat ten minste één jaar een voltijds studieprogramma van een Engelstalige
opleiding in het secundair onderwijs of minstens 30 studiepunten Engelstalige
opleidingsonderdelen in een Engelstalige opleiding aan een andere instelling voor hoger
onderwijs met succes gevolgd werden
een recent TOEFL Certificaat: minimum score: 550 punten (papier), 213 punten (computer)
of 79 (internet)
een recent IELTS Certificaat van de British Council: minimum score 5.5
een GCSE-certificaat Engels met score A*-C
een certificaat van Cambridge English: First Certificate in English (FCE) or Certificate in
Advanced English (CAE) or Certificate of Proficiency in English (CPE)
een certificaat van de “Test Engels” afgeleverd door het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs van de Universiteit Gent
een attest van CEF-niveau B2 Engels (of hoger).

