INTERNATIONAL

OFFICE

TOELATINGSPROCEDURE

Deze brochure gidst jou door onze toelatingsprocedure voor de Nederlandstalige opleidingen. De aanvraagprocedure verschilt op basis van jouw diploma, jouw taalniveau en jouw nationaliteit. Selecteer de situatie uit de volgende pagina’s die het best van toepassing is op jou en volg de instructies.
Indien er vragen blijven, stuur dan een mailtje naar international@ucll.be.
Opgelet: het International Office wordt het beste via mail bereikt. We hebben geen openingsuren.

IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF
HOGER ONDERWIJS
Diploma en taalvoorwaarden
Iedereen die over een diploma uit het Vlaams secundair onderwijs beschikt,
ongeacht de nationaliteit, kan zich rechtstreeks aanmelden als kandidaatstudent. Volg onze gewone inschrijfprocedure op de website.

Einddatum?
Je kan in principe op elk moment van het jaar inschrijven.

Stap 1. Volg onze inschrijfprocedure.
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IK HEB EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE FRANSTALIGE GEMEENSCHAP
Diplomavoorwaarden
Iedereen die over een diploma uit het Franstalig secundair onderwijs beschikt, ongeacht de nationaliteit, kan zich rechtstreeks aanmelden als
kandidaatstudent. Volg onze inschrijvingsprocedure. Er gelden wel taalvoorwaarden.

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de
Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens het
jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief resultaat
op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.

Einddatum?
Je kan in principe op elk moment van het jaar inschrijven.

Stap 1. Je legt het testresultaat van één van bovenstaande testen voor aan
het International Office via email of bewijst dat het Nederlands jouw moedertaal is (vb. getuigschrift lager onderwijs). Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone inschrijfprocedure aan te melden.
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IK HEB EEN NEDERLANDS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS
Diploma en taalvoorwaarden
Iedereen die over een relevant diploma uit het Nederlands secundair of hoger onderwijs beschikt, ongeacht de nationaliteit, kan zich aanmelden als
kandidaatstudent. Vooraleer je je inschrijft stuur je ons een scan van jouw
diploma toe en heb je het origineel bij inschrijven bij. Deze diploma’s geven
toegang tot onze opleidingen:
 diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 bewijs van een geslaagde ‘Propedeuse’ (Een HAVO diploma moet dus
altijd gecombineerd worden met een ‘Propedeuse’.)
 een bachelor/master diploma
 of een MBO4 diploma

Einddatum?
Je kan in principe op elk moment van het jaar inschrijven.

Stap 1. Stuur een kleurenscan van jouw diploma(s) naar international@ucll.be.
Stap 2. Bij goedkeuring breng je jouw diploma mee tijdens het
inschrijfproces ter controle.
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IK BESCHIK OVER DE BELGISCHE NATIONALITEIT EN IK HEB EEN DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS UIT EEN ANDER LAND
Diplomavoorwaarden
Jouw diploma moet als equivalent beschouwd kunnen worden met een
Vlaams diploma secundair of hoger onderwijs. Je moet kunnen aantonen
dat jouw diploma toegang geeft tot een gelijkaardige opleiding in het hoger
onderwijs in het land waar je dit diploma behaalde.

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de
Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen
bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens
het jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw
moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief
resultaat op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere
mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.

Einddatum?
Je meldt je aan voor 1 september via international@ucll.be.

Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
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 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
 Een kopie van jouw Belgische identiteitskaart;
 Bewijs van jouw kennis van het Nederlands.
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B-3001
Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of
negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijfprocedure aan te melden.
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IK BESCHIK OVER DE NATIONALITEIT VAN
EEN EEA LAND EN IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS
Diploma en taalvoorwaarden
Iedereen die over een diploma uit het Vlaams secundair of hoger onderwijs
beschikt, ongeacht de nationaliteit, kan zich rechtstreeks aanmelden als
kandidaatstudent. Volg onze inschrijfprocedure.

Einddatum?
Je kan in principe op elk moment van het jaar inschrijven.

Stap 1. Volg onze inschrijfprocedure op de website.
Stap 2. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt moet je bij
inschrijving een geldige identiteitskaart of paspoort + een visum, verblijfsvergunning,... voorleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag
van een dergelijk document. Je moet op elk moment van jouw verblijf aan
UC Leuven-Limburg over een geldig document beschikken.
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IK BESCHIK OVER DE NATIONALITEIT VAN
EEN EEA LAND EN IK HEB EEN DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS VAN DE
FRANSTALIGE GEMEENSCHAP
Diplomavoorwaarden
Iedereen die over een diploma uit het Franstalig secundair of hoger onderwijs beschikt, ongeacht de nationaliteit, kan zich rechtstreeks aanmelden als
kandidaatstudent. Volg onze inschrijfprocedure. Er gelden wel taalvoorwaarden.

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens het
jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief resultaat
op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.

Einddatum?
Je meldt je aan voor 15 augustus.

Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
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 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
 Een kopie van jouw Belgische identiteitskaart;
 Bewijs van jouw kennis van het Nederlands.
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B-3001
Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijfprocedure aan te melden.
Stap 4. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt moet je bij
inschrijving een geldige identiteitskaart of paspoort + een visum, verblijfsvergunning,... voorleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag
van een dergelijk document. Je moet op elk moment van jouw verblijf aan
UC Leuven-Limburg over een geldig document beschikken.
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IK BESCHIK OVER DE NATIONALITEIT VAN
EEN EEA LAND EN IK HEB EEN NEDERLANDS
DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
Diplomavoorwaarden
Iedereen die over een diploma uit het Nederlands secundair of hoger onderwijs beschikt, ongeacht de nationaliteit, kan zich rechtstreeks aanmelden als
kandidaatstudent.

Taalvoorwaarden
Er gelden geen bijkomende taalvoorwaarden.

Einddatum?
Je meldt je aan voor 15 augustus.
Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
 Een kopie van jouw Belgische identiteitskaart;
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B-3001
Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijvingsprocedure aan te melden.
Stap 4. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt moet je bij
inschrijving een geldige identiteitskaart of paspoort + een visum, verblijfsvergunning,... voorleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag
van een dergelijk document. Je moet op elk moment van jouw verblijf aan
UC Leuven-Limburg over een geldig document beschikken.
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IK BESCHIK OVER DE NATIONALITEIT VAN
EEN EEA LAND EN IK HEB EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS UIT EEN ANDER
LAND
Diplomavoorwaarden
Om te kunnen inschrijven in UC Leuven-Limburg moet je kunnen aantonen
dat jouw diploma secundair onderwijs toegang verleent tot het hoger onderwijs in het land waar het diploma werd uitgereikt.

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens het
jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw
moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief resultaat op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.

Einddatum?
Je meldt je aan voor 15 augustus.

Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
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 Een kopie van jouw identiteitskaart of paspoort;
 Bewijs van jouw kennis van het Nederlands.
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B-3001
Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijfprocedure aan te melden.
Stap 4. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt moet je bij
inschrijving een geldige identiteitskaart of paspoort + een visum, verblijfsvergunning,... voorleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag
van een dergelijk document. Je moet op elk moment van jouw verblijf aan
UC Leuven-Limburg over een geldig document beschikken.
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IK BESCHIK OVER EEN NATIONALITEIT VAN
EEN LAND BUITEN DE EEA EN EEN DIPLOMA
UIT DAT LAND
Diplomavoorwaarden
Jouw diploma moet als equivalent beschouwd kunnen worden met een
Vlaams diploma secundair of hoger onderwijs. Je moet kunnen aantonen
dat jouw diploma toegang geeft tot een gelijkaardige opleiding in het hoger
onderwijs in het land waar je dit diploma behaalde. Er gelden bovendien
bijkomende toelatingsvoorwaarden:

 Je behaalde een score op een SAT / ACT test die jou binnen het hoogste
50 percentiel plaatst of;
 Je behaalde een GCE Advanced Level, minimum 4 subjects, elk met een
score “C” or higher of;
 Je kan aantonen dat je deel uitmaakt van de 25% best scorende studenten in jouw peer-groep.

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de
Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen
bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens
het jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw
moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief resultaat op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.
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Einddatum?
Je meldt je aan voor 1 mei indien je op 1 mei niet over een geldig visum of
verblijfsvergunning beschikt.
Je meldt je aan voor 15 augustus indien je op 15 augustus over een geldig
visum of verblijfsvergunning (geldig na 31 oktober).
Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
 Een kopie van jouw identiteitskaart of paspoort;
 Bewijs van jouw kennis van het Nederlands.
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B3001 Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
 Bewijs van een betaling van een administratiekost van 50 Euro aan: UC
Leuven-Limburg, Geldenaaksebaan 335, B-3001 Leuven, Belfius Bank,
Pachecolaan 44, B-1000 Brussels, IBAN code: BE33 7865 4858 0046 BIC
code: GKCCBEBB, met referentie “Application fee" and “jouw naam +
voornaam”.
Merk op dat jouw aanvraag enkel verwerkt kan worden door UC LeuvenLimburg wanneer we het bedrag van 50 Euro ontvangen hebben. Jouw
bank kan een transferkost aanrekenen. Deze transferkost wordt door jou
opgenomen.

Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijfprocedure aan te melden.
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IK HEB EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS VAN EEN INTERNATIONALE SCHOOL
IN BELGIË
Diplomavoorwaarden
Je vindt hier een lijst van de Internationale Scholen in België met het relevant diploma dat we van jou verwachten.

British School of Brussels
 GCE Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score of no
less than “C”, or,
 GCE Applied Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score
of no less than “C”, or,
 The International Baccalaureate Diploma

Da Vinci International School
 The International Baccalaureate Diploma

D Y Patil International School
 The International Baccalaureate Diploma

The Scandinavian School of Brussels
 The International Baccalaureate Diploma

International School of Brussels
 SAT with a combined result with a percentile 50 or higher or,
 The International Baccalaureate Diploma

St John’s International School
 The International Baccalaureate Diploma or,
 SAT with a combined result with a percentile 50 or higher

ISF Waterloo International School
 GCE Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score of no
less than “C” or,
 GCE Applied Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score
of no less than “C” or,
 The International Baccalaureate Diploma or,
 SAT with a combined result with a percentile 50 or higher
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Scolae Europaea
 Diploma secondary education

The Internationale Deutsche Schule Brüssel
 Hochschulreife or,
 The International Baccalaureate Diploma

Ecole Internationale Le Verseau
 Diploma Secondary education (French Community) + IGCSE or IELTS

World International School
 GCE Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score of no
less than “C” or,
 GCE Applied Advanced Level, minimum 4 subjects, each with a final score
of no less than “C” or,
 The International Baccalaureate Diploma

Taalvoorwaarden
Er wordt verwacht dat je over een voldoende hoge beheersing van de Nederlandse taal beschikt om alle leeractiviteiten actief te kunnen bijwonen. De voortgang van het studieprogramma laat niet toe om tijdens het
jaar ook jouw Nederlands bij te spijkeren. Indien Nederlands niet jouw
moedertaal is, dan verwacht UC Leuven-Limburg van jou een positief resultaat op een relevante taaltest zoals:
 het CNaVT examen, dat over de hele wereld wordt aangeboden;
 het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven biedt ook een toetsing
van het Nederlands aan, de zogenaamde ITNA test op Niveau B2;
 Je kan ons ook aantonen dat Nederlands jouw moedertaal is, vb. via een
getuigschrift lager onderwijs, een geslaagd jaar secundair onderwijs in
het Nederlands,...
 Je kan ook het International Office contacteren indien je andere mogelijkheden wenst te verkennen.
Merk op dat de opleidingen bachelor in Verpleegkunde en Vroedkunde een
bijkomende Nederlandstalige taaltest zullen afnemen zoals vermeld in het
Onderwijs- en Examenreglement.

Einddatum?
Je meldt je aan voor 1 mei indien je op 1 mei niet over een geldig visum of
verblijfsvergunning beschikt.
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Je meldt je aan voor 15 augustus indien je op 15 augustus over een geldig
visum of verblijfsvergunning (geldig na 31 oktober).
Stap 1. Je bezorgt ons de volgende documenten:
 Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 Een diploma secundair onderwijs (originele versie of een gecertifieerde
kopie);
 Een kopie van jouw identiteitskaart of paspoort;
 Bewijs van jouw kennis van het Nederlands.
 Indien je over een niet-EEA nationaliteit beschikt: Bewijs van een betaling van een administratiekost van 50 Euro aan: UC Leuven-Limburg,
Geldenaaksebaan 335, B-3001 Leuven, Belfius Bank, Pachecolaan 44, B1000 Brussels, IBAN code: BE33 7865 4858 0046 BIC code: GKCCBEBB,
met referentie “Application fee" and “jouw naam + voornaam”.
Merk op dat jouw aanvraag enkel verwerkt kan worden door UC LeuvenLimburg wanneer we het bedrag van 50 Euro ontvangen hebben. Jouw
bank kan een transferkost aanrekenen. Deze transferkost wordt door jou
opgenomen.
 Volledige aanvraagformulieren worden opgestuurd naar: UC LeuvenLimburg, International Office - Admissions, Geldenaaksebaan 335, B3001 Leuven via gewone post maar ook in digitaal formaat naar international@ucll.be.
Merk op dat het International Office tot 14 werkdagen kan nodig hebben
om jouw aanvraag te screenen.
Stap 2. Jouw aanvraag wordt gescreend en je ontvangt een positief of
negatief bericht binnen de 14 werkdagen.
Stap 3. Na een screening zal je toestemming krijgen om je via de gewone
inschrijfprocedure aan te melden.

Stap 4. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt moet je bij
inschrijving een geldige identiteitskaart of paspoort + een visum, verblijfsvergunning,... voorleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag
van een dergelijk document. Je moet op elk moment van jouw verblijf aan
UC Leuven-Limburg over een geldig document beschikken.
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