
Academiejaar.………………………………

Aanvraag tot inschrijving voor een Nederlandstalige bacheloropleiding met
een studiebewijs afgeleverd buiten de Vlaamse gemeenschap

(cfr Onderwijsregeling art 3.3.1, 3.3.2 )

Om een correcte aanvraag te doen, volg je nauwgezet onderstaande instructies:

1. Je schrijft online in. Online inschrijven kun je thuis via internet (www.uhasselt.be/toelating).
Alle gevraagde bewijsstukken moet je uploaden.

2. Stuur deze aanvraag samen met een hard copy van alle gevraagde bewijsstukken per post
naar: Universiteit Hasselt t.a.v. Leen Jorissen, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500
Hasselt.
Je mag ook langskomen met de documenten op afspraak (toelatingbama@uhasselt.be).

3. Na ontvangst neemt de directeur Onderwijs / Rector een beslissing.
4. Enkel volledige dossiers worden behandeld. Na de behandeling van je dossier word je per

e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat. Afhankelijk van je dossier/diploma kan dit
enige tijd in beslag nemen.

5. Met een positieve beslissing mag je definitief inschrijven (mits voldoende
leerkrediet).

6. Om definitief in te schrijven, moet je een afspraak maken (www.uhasselt.be/inschrijven). Op
het ogenblik van de inschrijving moet je de e-mail met positieve beslissing én alle originele
bewijsstukken kunnen voorleggen.

Identificatiegegevens van de aanvrager:

Familienaam: _____________________________ Voornaam:____________________________

e-mail:_________________________________________________________________________

Informatie opleiding:

Ik wens in te schrijven voor volgende opleiding: ________________________________________

Toe te voegen bewijsstukken (1):
- een gelegaliseerde kopie(2) van je studiebewijs
- een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels van het studiebewijs
- eventuele bewijsstukken dat het voorgelegde diploma toegang verleent tot gelijkaardige

universitaire studies in het land waar dit diploma werd uitgereikt
- bewijs van voldoende kennis van het Nederlands (3)
- specifiek voor de opleiding industriële wetenschappen: het attest van deelname aan de

ijkingstoets
- specifiek voor de opleiding geneeskunde: het attest van slagen voor het toelatingsexamen

arts
- kopie van je paspoort / identiteitskaart
- verblijfsvergunning voor niet-EER studenten

(1) Alle formulieren moet je eveneens uploaden tijdens de online voorinschrijving
(2) Uitleg op de volgende pagina
(3) Toelatingsvoorwaarden m.b.t kennis van het Nederlands – zie volgende pagina

Datum: Handtekening:

Onderwijsregeling art 3.3.1e
Toelating onder voorbehoud van
onderwijsregeling artikel 3.8 “leerkrediet”
en examenregeling 5.3 “studievoortgang:
weigeren van inschrijving”

Ο toegelaten
Ο niet toegelaten

Directeur onderwijs
Handtekening

Datum: …../…../……

Onderwijsregeling art 3.3.2
Toelating onder voorbehoud van onderwijsregeling
artikel 3.8 “leerkrediet” en examenregeling 5.3
“studievoortgang: weigeren van inschrijving”

Positief advies Directeur onderwijs handtekening

Datum: …../…../……

Ο toegelaten
Ο niet toegelaten

Rector Handtekening

Datum: …../…../…..

http://www.uhasselt.be/toelating
http://www.uhasselt.be/inschrijven


(2) gelegaliseerde kopie

Samen met het aanvraagformulier moeten de studenten ook een gelegaliseerde kopie van hun diploma
meesturen.

Algemene Regel

De legalisatie gebeurt door de Belgische Ambassade in het land waar het diploma werd uitgereikt.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is de legalisatie door de Belgische ambassade niet vereist.

1. Het land waar het diploma werd uitgereikt, heeft "The Convention Abolishing the Requirement of
Legalisation for Foreign Public Documents" (1961) ondertekend. In dergelijke gevallen volstaat de
"Apostille". Om te zien of uw land de conventie heeft ondertekend en te zoeken wie er in uw land
bevoegd is om de Apostille te plaatsen, ga naar de officiële website:

http://www.hcch.net – Apostille section

2. Het land waar uw diploma werd uitgereikt heeft een overeenkomst met België, wat de legalisering
betreft. De volgende landen worden vrijgesteld van legalisatie, een ‘voor eensluidend verklaarde kopie’
(Certified copy) volstaat:
Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg en Nederland.

(3) Toelatingsvoorwaarden m.b.t kennis van het Nederlands – Onderwijsregeling art 3.1

1. Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste
inschrijving voor een opleiding/postgraduaat met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het
Nederlands wordt getoetst; de toets kan worden afgenomen door de universiteit zelf of door een
instelling of organisatie die door de universiteit hiervoor wordt erkend.
 
2. Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het
Nederlands:
 - zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
 - zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met
een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten aan Nederlandstalige opleidingsonderdelen in
het hoger onderwijs;
 - zij die succesvol het toelatingsexamen arts of tandarts hebben afgelegd, georganiseerd door de
Vlaamse overheid;
 - zij die succesvol het Nederlands staatsexamen NT2 programma II hebben afgelegd, georganiseerd
door het Nederlands College voor Toetsen en Examens;
 - zij die het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) hebben behaald - 'Educatief
Startbekwaam (STRT)’, (t.e.m. 2014: het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)), uitgereikt
door de ‘Taalunie’;
 - zij die het certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen hebben behaald (ITNA
- ERK B2) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA),
het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo,
VUB)
 

Studenten die niet voldoen aan de taalvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest georganiseerd
door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL).
Deze wordt tweemaal per jaar georganiseerd en de student betaalt een deelnamekost van 75 euro.
Je kan in de periode mei-september maar één maal deelnemen aan de taaltest.
Info en inschrijven: www.studiepoort.be/ik-wil-een-taaltest

Meer info: www.uhasselt.be/toelating of mail naar toelatingbama@uhasselt.be

http://www.diplomatie.be/nl/services/legalisations.asp
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
http://www.uhasselt.be/toelating

