
 

Wil je graag studeren aan UC Leuven-Limburg?   

Heb je een diploma behaald buiten Vlaanderen?  

Hieronder kom je alles te weten over toelatingsvoorwaarden voor studenten met een niet-Vlaams 

diploma.  

 

STUDENTEN MET EEN 

NIET-VLAAMS DIPLOMA 
TOELATING tot Nederlandstalige opleidingen 

1. DIPLOMA 

Voor onze bacheloropleidingen 

Heb je een diploma op zak waarmee je in je thuisland 

naar het hoger onderwijs kan?  Dan kom je in 

aanmerking voor onze bacheloropleidingen. 

https://www.ucll.be/studeren  

Voor onze voortgezette opleidingen 

Heb je al een bachelordiploma behaald aan een 

erkende instelling ? Dan kom je in aanmerking voor 

onze vervolgopleidingen. 

https://www.ucll.be/verderstuderen  

 

HOE WORDT JE DIPLOMA 

BEOORDEELD? 

Indien je diploma niet afgeleverd is in het Nederlands, 

Frans, Duits, of Engels, vragen wij een vertaling, door 

een beëdigde vertaler, naar één van deze vier talen. 

Om te bepalen of je met jouw diploma kan starten aan 

onze hogeschool, maken wij gebruik van  

internationaal erkende databases die 

onderwijssystemen en diploma’s van landen over heel 

de wereld beoordelen op hun waarde. 

 

 

 

 

 

 

2. VEREIST TAALNIVEAU 

Het minimum vereist taalniveau is eindniveau B2. 

Studenten met de Nederlandse nationaliteit en/of 

studenten die minstens één jaar studie (secundair 

onderwijs) met succes afgerond hebben in het 

Nederlands, hoeven meestal geen bewijs van taal te 

leveren.   

Als je eindniveau B2 nog niet behaald hebt, dan kan 

je terecht in een talencentrum of een CVO (Centrum 

Volwassenenonderwijs) in je buurt. 

Je vindt nuttige informatie hierover op de volgende 

pagina. 

 

3. WAAR VIND IK ALLE INFORMATIE? 

https://www.ucll.be/international/degree-

programmes/application-degree-programmes , klik op 

“I have a diploma issued outside Flanders yet wish to 

enrol in a Dutch-language programme” 

 

Nog vragen? Contacteer admissions@ucll.be  

 

4. HOE AANVRAAG INDIENEN? 

UC Leuven-Limburg 

International Office – Admissions 

Geldenaaksebaan 335, B-3001 Leuven. 

 

Online Application 
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TAALNIVEAUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN 

 

 

 

 

 

TAALOPLEIDINGEN EN TAALTESTEN IN VLAANDEREN 

- Google “CVO taalopleidingen” om een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) 

talencentrum in je buurt te vinden (minimum vereist richtgraad 3.2) 

 

- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), Educatief Startbekwaam B2 

http://cnavt.org/  

 

- ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Andertaligen), Certificaat B2 

http://www.itna.be/  

 

                        

 

 

 

IVAN (INTENSIEF VOORBEREIDEND JAAR VOOR ANDERSTALIGEN) 

Voorbereidend jaar ingericht door UCLL (in Leuven), in samenwerking met een aantal partners, 

dat je helpt om te starten in het hoger onderwijs.  Naast het taalvak Nederlands, volg je nog 

andere vakken in het Nederlands.  

https://www.ucll.be/ivan  

contact: bie.strypens@ucll.be  
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