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Locatie Naam van het programma Opgestart 
in

Inrichtende partners Aantal 
deelnemers

Gent Voortraject Hoger Onderwijs 
voor Anderstaligen (VTHO)

2014 IN-Gent vzw, UCT, UGent, HOGent, 
Arteveldehogeschool

20-30

Antwerpen Taaljaar Nederlands voor 
anderstaligen in een 
academische context

1999 Linguapolis 35-55

Antwerpen THEA-traject 2017 AUHA, ATLAS 20-25

Leuven Intensief Voorbereidingsjaar 
Anderstalige Nieuwskomers
(IVAN)

2013 UCLL, VDAB, CVO’s, ILT 25-45

Hasselt Voortraject Hoger Onderwijs 
voor Anderstalige Nieuwkomers

2021 UHasselt, PXL, UCLL (campus Limburg), 
VDAB, agentschap integratie en 
inburgering, leerwinkel Limburg, cvo’s
Limburg

20-40

**Brussel InCampus 2016 VUB 20-25

**wordt momenteel niet meer ingericht, stopzetting omwille van impact pandemie COVID-19



Anderstalige nieuwkomers (18+) met buitenlandse vooropleiding toeleiden
naar en voorbereiden op instroom in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

• Meeste programma’s richten zich niet specifiek op vluchtelingen, maar 
vluchtelingen zijn vaak wel sterk vertegenwoordigd (omwille van 
kwalificatieniveau in land van herkomst). 

• De meeste programma’s zijn generiek en beogen een brede instroom, in 
enkele programma’s ligt de focus op instroom in opleidingen die toeleiden
naar knelpuntberoepen. 

Doel en doelgroep



Inrichtende partners en financiering

• Brede partnerschappen: hoger onderwijs – universitaire talencentra –
integratie en inburgering – volwassenonderwijs – VDAB

• Financiering: 
- projectsubsidiëring (vb. ESF-AMIF)
- VDAB (ihkv tewerkstellingsbeleid)
- Integratie en Inburgering
- Talencentra
- Hoger Onderwijsinstellingen/Volwassenenonderwijs
- Inschrijvingsgeld deelnemers
- Beurzen (Taaljaar Nederlands)



Instapvoorwaarden

• Minstens secundair onderwijs voltooid in buitenland

• Minstens niveau B1/B1- Nederlands (uitz. Taaljaar Nederlands: geen 
voorkennis Nederlands vereist)

Selectieprocedure:

- Infosessie

- Intakegesprek

- (Taal)testen

- Interview



Programma
• NT2 met focus op academische taalvaardigheden (toeleiding naar 

niveau B2/C1)
• Modules: wiskunde, fysica, chemie, academisch Engels, 

Nederlandenkunde, IT-vaardigheden, algemene vorming/basisvakken 
TKO

• Mogelijkheid tot opnemen van reguliere opleidingsonderdelen uit 
programma’s HO

• Studievaardigheden
• Studiekeuzebegeleiding (vaak individuele trajectbegeleiding)

Optioneel: 

- Mentoren of buddy’s

- Psychosociale begeleiding

- Sociale activiteiten in groep 



Knelpunt

Financiering

Geen structurele financiering binnen beleidsdomeinen onderwijs, inburgering of 
tewerkstelling: projectsubsidies of afhankelijk van ‘goodwill’ van partners

→Aanbeveling

Financiering NT2-trajecten vanuit de overheid tot en met niveau B2 voor 
deelnemers van de voorbereidende trajecten


