
 

Procedure Toelatingsproef Graduaatsopleidingen 
 

Wie niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving in een 
graduaatsopleiding maar wel aan de leerplicht1 heeft voldaan, kan toch worden toegelaten 
op basis van een toelatingsproef graduaatsopleidingen (TPG). 
 

Bij succesvolle deelname aan de TPG ontvangen de kandidaten een Bewijs van Toelating 
Graduaatsopleiding. Met dit bewijs kunnen zij vervolgens inschrijven. 
 

De kandidaten moet ook voldoen aan minimaal gestelde taalvoorwaarden om toegelaten te 
worden tot de TPG (zie bijlage). Bij inschrijving moeten zij kunnen voldoen aan de eventueel 
strengere taalvoorwaarden zoals beschreven in de onderwijs- en examenregeling van de 

betrokken hogeschool. 
 
 

Aanmelding 
De kandidaten richten de vraag aan de hogeschool waar ze een opleiding wensen aan te 
vatten. Er wordt geen kostprijs aangerekend voor de registratie en/of deelname aan de TPG.  

 
De kandidaten moeten zich registreren uiterlijk 10 werkdagen voor de volgende afname van 
de TPG. Zij kunnen deelnemen op verschillende data en locaties (zie onderaan). 

 
De hogeschool bezorgt de gegevens rechtstreeks aan de AUGent. De AUGent bevestigt per 
mail de inschrijving aan de kandidaat. 

 
 
Deelname 

Er worden in functie van inschrijvingen tijdens academiejaar 2019-2020 drie periodes 
voorzien voor deelname aan de toelatingsproef: juni, september 2019 en januari 2020. Het 
Bewijs van Toelating blijft evenwel geldig voor een latere inschrijving. 

 
Kandidaten kunnen slechts een keer deelnemen aan een toelatingsproef met het oog op een 
inschrijving in een welbepaald academiejaar: indien zij niet slagen voor de toelatingsproef 

voor dat academiejaar, kunnen ze pas herkansen voor de toelatingsproef met het oog op 
een volgend academiejaar. Deze beperking op herkansing geldt aan alle vijf Vlaamse 
associaties en hun hogescholen. Indien kandidaten al een aanvraag hebben lopen bij een 
hogeschool, kan er geen nieuwe procedure worden opgestart en moeten de kandidaten de 

procedure verder afhandelen bij de hogeschool van hun oorspronkelijke aanvraag.  
 

 

                                                             
1 Het toepassingsgebied van een leerplichtwet wordt bepaald door de woonplaats. De 
leerplichtvoorwaarde kan alleen maar zinvol worden toegepast aan wie aan de Belgische leerplichtwet 

is onderworpen, waaronder “de minderjarige van vreemde nationaliteit die immigreert samen met de 
personen die de ouderlijke macht uitoefenen, of hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, 
vanaf de 60ste dag na de inschrijving. Op iemand die hier niet gedomicilieerd is, is de 
leerplichtvoorwaarde niet van toepassing. 
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De proef 
De TPG bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat de functionele taal- en 

informatievaardigheid na. In het tweede deel wordt de functionele rekenvaardigheid getest. 

Organisatie en verloop 
De TPG wordt afgenomen in een tijdsspanne van 2 uur. De kandidaten krijgen de vragen op 

papier en vullen daar de antwoorden in.  

Het gebruik van een rekenmachine en verklarend woordenboek zijn toegestaan.  

Specifieke maatregelen 
De kandidaten met dyslexie of andere leerstoornissen kunnen faciliteiten krijgen in overleg 

met de associatie (gebruik pc, meer tijd, voorlezen van de vragen ... ). Zij moeten in bezit 

zijn van een officieel attest. 

Evaluatie 
Om geslaagd te zijn op de toelatingsproef moeten de kandidaten op beide onderdelen 50% 

of meer halen. De kandidaten worden per mail op de hoogte gesteld van hun resultaten. 

Er wordt na de afname niet verder gecommuniceerd over de concrete inhoud van de proef 

en/of de antwoorden van de kandidaten. 

Beroep aantekenen kan binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de resultaten per 
aangetekend schrijven tav. de Validerende Instantie van de AUGent, Instituut Rommelaere, 

J. Kluyskensstraat 29, 9000 Gent. 

 

Data en locatie 2019 

We voorzien volgend schema van afname: 

 Gent : 
• Do 20.06.2019 14u 

• Do 20.06.2019 18u 

• Za 07.09.2019 10u 

De Gentse afnames gaan door in Instituut Rommelaere, Jozef Kluyskensstraat 29, 

9000 Gent. 

 West-Vlaanderen: 
• Wo 19.06.2019  18u Kortrijk, Howest, Graaf Karel de Goedelaan, lokaal A 

009 
• Ma 24.06.2019  18u Brugge, Howest, Rijselstraat 5, lokaal D102 

• Ma 02.09.2019  18u Brugge, Howest, Rijselstraat 5, lokaal D101 
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Contactgegevens 

 Hogeschool Gent:   toelatingsonderzoek@hogent.be 

 Arteveldehogeschool:   studieadvies@arteveldehs.be 

 Hogeschool West-Vlaanderen: toelatingsproefgraduaten@howest.be 

 

 

Bijlage: taalvoorwaarden Nederlands 

Je wordt geacht te voldoen aan de taalvoorwaarden voor het Nederlands, dit is minimum 

kennisniveau B2, indien je één van volgende studiebewijzen kan voorleggen: 

 een bewijs dat je geslaagd bent voor minstens één studiejaar in het Nederlandstalig 
secundair onderwijs 

 een bewijs dat je minstens 30 credits hebt behaald voor Nederlandstalige 
opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs (opgepast voor het 

inschrijven zelf moet je in de meeste gevallen minstens 60 credits hebben behaald!) 

Als dat niet zo is moet je een taalattest kunnen voorleggen dat het bewijs levert dat je een 
taalproef hebt afgelegd die bevestigt dat je minstens een niveau ‘vantage’ haalt in het 

Europees Referentiekader (afgekort als ERK B2).  

Voorbeelden: 

 attest van CEF-niveau B2 (of hoger) gelijkwaardig aan de eisen gesteld in het Profiel 
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie 

 certificaat B2 van een universitair talencentrum  of een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (richtgraad 3) – in afwijking kan richtgraad 3.1 aanvaard 

worden als voldoende startniveau voor de graduaatsopleidingen. 

 certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent 
 een attest van slagen voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen 

op niveau ERK B2 (d.i. ITNA-test) 

 attest Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO – Profiel Taalvaardigheid Hoger 
Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de Taalunie 

 succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen 
en Examens in Nederland 

 

Opgepast, elke instelling of opleiding kan strengere eisen stellen als voorwaarde tot 
inschrijving als dit voorzien is in het onderwijsreglement. Het is daarom aanbevolen dit ook 

vooraf na te kijken. 

 


