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Study in Flanders: info voor vluchtelingen

Rechtstreekse doorverwijzing naar 
website HOI

• Specifieke pagina/contactgegevens voor 
vluchtelingen

• Overzicht voorbereidingsprogramma’s 
vluchtelingen en nieuwkomers

Andere thema’s (interuniversitair):

• Structuur HO in Vlaanderen

• Programma’s in HOI

• Inschrijving, studiegeld, huisvesting,…



Overzicht thema’s

1. Verblijfsstatuut en toelating 4. Verblijfsstatuut en studiegelden

2. Deadline toelatingsdossier 5. Studieduurtverkorting (EVK’s)

3. Taalvoorwaarden 6. NARIC

Welke uitdagingen voor in de toekomst?

Algemeen overzicht, maar nuances en verschillen tussen HOI’s



1. Verblijfsstatuut en toelating

Verblijfstatuten: erkend vluchteling, subsidiair beschermde, doorlopen 
asielprocedure

Alle instellingen: 

• Geen onderscheid in toelatingsprocedure op basis van verblijfsstatuut 

• Wel onderscheid Vlaams – niet-Vlaams diploma

De documenten m.b.t. verblijfsstatuut die worden opgevraagd kunnen verschillen 
per instelling



2. Deadline indienen toelatingsdossier

Focus: niet-Vlaams diploma’s

Onderscheid EER-studenten – niet-EER studenten (o.a. visumvereisten)

Asielprocedure Erkend vluchteling of subsidiair beschermde

KU Leuven

UGent

UCLL

1 juni (EER) 1 juni (EER)

UAntwerpen 1 maart (niet-EER) 15 mei (EER)

VUB 31 maart (niet-EER) 1 september (EER)

UHasselt NL opleiding: 1 mei indien visum nodig, zo niet steeds behandeld
ENG opleiding: afhankelijk van opleiding met verschil tussen EER en niet-EER

PXL Geen deadline - Vanaf 1 maand na start wel toelating nodig van opleiding



3. Taalvoorwaarden

Uitzonderingen:
• Vooropleiding (secundair of hoger) in Nederlands of Engels, te bepalen door HOI zelf
• Geslaagd voor toelatingsexamen geneeskunde / tandheelkunde

Minimumniveau (ERK) Taalcertificaten NL Taalcertificaten ENG

Academische bachelor 
Academische master

B2
Bepaalde opleidingen: C1

ITNA (UTC)
CNaVT
Staatsexamen NT2

ITACE
TOEFL
IELTS
Cambridge 
Assessment EnglishProfessionele bachelor B2

ITNA (UTC)
CNaVT
Staatsexamen NT2
CVO

Graduaatsopleiding B1
Niveau 4 UTC
CNaVT
CVO

NVT



4. Verblijfsstatuut en studiegelden

KU Leuven

UGent

Geen hoger inschrijvingsgeld bachelor en initiële master voor niet-EER studenten die 
asielprocedure doorlopen

UAntwerpen

VUB

Hoger inschrijvingsgeld voor studenten die asielprocedure doorlopen (niet-EER)

UHasselt
UHasselt-opleidingen: hetzelfde inschrijvingsgeld EER-studenten en niet-EER studenten
tUL-opleidingen: hoger inschrijvingsgeld voor niet-Belgische studenten, niet van 
toepassing op studenten die asielprocedure doorlopen 

PXL Inschrijvingsgelden voor alle studenten gelijk

Onderscheid tussen:
• Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden: gelijkgesteld aan Belgische/EER studenten

(ook mogelijk: studietoelage Vlaamse Gemeenschap en beurstarief)

• Doorlopen van asielprocedure: verschillend per instelling



5. Studieduurverkorting (EVK’s)

KU Leuven

UGent

Officieel pas na toelating bij het vastleggen van studieprogramma
Afstemming vooraf mogelijk

UAntwerpen Afhankelijk van faculteit: tijdens toelatingsprocedure of nadien

UHasselt
Officieel pas na toelating bij het vastleggen van studieprogramma
Uitzonderlijk voorafgaand of tijdens toelatingsdossier (bv. op vraag van OCMW)

VUB (nog aan te vullen)

PXL Kan vooraf of gelijktijdig met toelatingsdossier

EVK (eerder verworven kwalificatie)
= formeel studiebewijs op basis waarvan vrijstelling kan worden aangevraagd voor een 
opleidingsonderdeel



6. Beslissing NARIC opgevraagd?

• Is voor geen enkele van de 6 HOI een noodzaak

• Beslissing kan wel dienen als bijkomend advies of duiding

• Uitzondering: gelijkwaardigheid met specifieke opleiding 



Uitdagingen

1. Stroomlijning informatie toelating (generiek vs. instellingsspecifiek), samenwerking 

tussen verschillende studentenadministraties/inschrijvingsdiensten

2. Snelle, transparante en efficiënte toelatingsprocedure (o.a. ook EVK’s)

3. Flexibiliteit en alternatieven bij ontbrekende studiebewijzen - EVC’s

4. Verschil tussen taalcertificaten Nederlandse taalvaardigheid (CVO - UTC)

5. Financiële noden, zeker voor zij in asielprocedure

6. Gedeeld platform NARIC-HO mbt overzicht diploma-erkenning (cf. Nederland, Noorwegen)


