Aanvraagformulier toelating tot
graduaatsopleiding o.b.v. een
buitenlands diploma
versie 09/05/2022

Heb je een buitenlands diploma en wil je graag inschrijven voor een graduaatsopleiding aan de AP Hogeschool
Antwerpen?
Bekijk via https://www.ap.be/toelatingsvoorwaarden-voor-graduaten of je eerder behaalde diploma toelating geeft tot een
graduaatsopleiding.

Behaalde je een diploma buiten de EU dat niet vermeld wordt op bovenstaande pagina?
Dan moet je een aanvraag indienen om toegelaten te kunnen worden op basis van jouw diploma. Je vult daarvoor dit
formulier in en voegt daarbij de nodige documenten:
a)
b)
c)

Een gelegaliseerde kopie van het diploma of getuigschrift;
Een beëdigde Nederlandse vertaling van het diploma of getuigschrift, tenzij het in het Engels, Frans of Duits
is opgesteld;
In het geval van een diploma secundair onderwijs, een verklaring van de ambassade of het consulaat dat de
kandidaat-student met dit diploma toegang krijgt tot het hoger onderwijs in het land waar het werd behaald,
tenzij dit op het diploma zelf is vermeld.

Bezorg alle documenten ten laatste op 1 September aan Student Center, of ten laatste op 1 december voor een
inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van het tweede semester.
De toelatingscommissie onderzoekt je dossier. De voorzitter van de toelatingscommissie brengt je schriftelijk op de hoogte
van de beslissing.
Ben je niet Nederlandstalig?
Bij de eerste inschrijving voor een graduaatsopleiding moet je bewijzen dat je voldoende Nederlands kent. De hogeschool
gaat ervan uit dat je kennis van het Nederlands voldoende is als je:
•
ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
•
geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste
60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
•
geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), of voor het Nederlands
Staatsexamen NT2 II of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.
Het vereiste niveau is B2 (Common European Framework of Reference).
De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse
universiteiten. Deze test omvat zowel een mondeling als een schriftelijk gedeelte. Je vindt meer informatie op
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taaltesten/taaltesten-nederlands/itna-praktische-info/.
In uitzonderlijke gevallen kan de toelatingscommissie op basis van een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag van een
kandidaat-student die niet voldoet aan dit vereiste niveau B2, op gemotiveerde wijze beslissen om deze kandidaat-student
toch toe te laten tot een welbepaalde graduaatsopleiding. Je dient die schriftelijke, gemotiveerde aanvraag in bij het
Student Center. De voorzitter van de toelatingscommissie brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
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In te vullen door de kandidaat-student:
(volgens de identiteitskaart, internationaal paspoort, of elektronische verblijfskaart)
Naam
Voornaam

Wenst zich in te schrijven voor:
Opleiding

Identiteitsgegevens
Geboortedatum
Nationaliteit
E-mailadres
Telefoonnummer

GSM-nummer

Studieverleden secundair onderwijs
Diploma secundair onderwijs behaald in

(land), op

(datum)
Gevolgde opleiding:
Instelling:

Studieverleden hoger onderwijs (indien van toepassing)
Diploma hoger onderwijs behaald in

(land), op

(datum)
Gevolgde opleiding:
Instelling:

Datum van indienen

Handtekening kandidaat-student

