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Instapprocedure voor anderstalige studenten (met een diploma 

secundair onderwijs of gelijkwaardigheid) 

1. Voor wie is deze instapprocedure? 

Je bent anderstalig: je moedertaal is niet-Nederlands en je hebt je diploma secundair 

onderwijs niet in België behaald. 

2. Wat moet ik doen bij deze procedure? 

De instapprocedure voor anderstalige studenten heeft verschillende onderdelen: 

2.1. Schriftelijke taaltest 

• Je krijgt 2u30’ tijd om informatie uit enkele stukken cursustekst, een kort artikel en 

een folder te studeren. Na 2u30’ geef je het materiaal terug af en krijg je de 

toetsvragen. Je krijgt dan 1u30’ tijd om de vragen te beantwoorden.  

• Je krijgt ook vragen over een opdracht die je vooraf thuis maakt (zie punt 3). 

De toets gaat door op maandag 1 juli 2019 om 9 uur of op maandag 26 augustus 2019 

om 9 uur.  Op 1 juli word je verwacht in de ‘oude’ school, Naamsestraat 105.  Op 26 

augustus gaat de toets door in de ‘nieuwe’ school, Herestraat 49 (campus 

Gasthuisberg). 

2.2. Taalpaspoort 

Bij het afleggen van de toets vul je ook een Taalpaspoort (hiermee verzamelen we 

informatie over je taalachtergrond, oefenkansen, …) in. 

2.3. Gesprek met de taalcoach  

• Je hebt een gesprek met de taalcoach. Jullie bespreken de gegevens uit je 

Curriculum Vitae en je Taalpaspoort.  

• Je ontvangt de infobrochure voor anderstalige studenten. 

 De school maakt via de telefoon een afspraak met jou voor dit gesprek. We maken de 

afspraak nadat je de schriftelijke toets hebt gedaan. De gesprekken vinden in principe 

plaats de dag na de test. 
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2.4. Sessies taalcoaching 

Je neemt deel aan de 2 sessies taalcoaching voor anderstalige studenten (deze worden 

gepland bij de start van het semester). 

 

3. Kan ik mij voorbereiden op de schriftelijke toets?  

Je zoekt vooraf thuis zelfstandig informatie over de ziekte van Parkinson.  

Je stelt je voor dat je verpleegkundige bent. Je moet informatie geven over deze ziekte 

aan een familielid van een patiënt. 

Volgende vragen kunnen je helpen bij het zoeken naar de informatie: 

• Wat is de ziekte van Parkinson? 

• Welke zijn de symptomen van deze ziekte? 

• Welke oorzaak heeft deze ziekte? 

• Hoe behandelt men deze ziekte? 

Let op: je moet geen gespecialiseerde informatie geven! We vragen basisinformatie. 

Tijdens het toetsmoment stellen we enkele vragen over de informatie die je thuis opzocht. 

Je mag tijdens de toets je voorbereiding niet gebruiken. Je moet de informatie vooraf 

studeren. 

4. Hoe krijg ik mijn resultaat en het advies van de school? 

Je krijgt een positief advies als je 60% behaalt op je schriftelijke toets én als uit je 

gesprek met de taalcoach blijkt dat je mondelinge vaardigheden voldoende zijn om de 

opleiding te starten. 

Als de taalcoach je mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden onvoldoende vindt 

(bijvoorbeeld schriftelijke toets minder dan 60%) om de opleiding te starten, krijg je het 

advies om: 

• je opleiding uit te stellen en aan je Nederlands te werken.  De taalcoach geeft je 

hierbij gericht advies. 

• de opleiding toch aan te vatten op voorwaarde dat je de ondersteunende 

maatregelen die de school biedt om je taal te verbeteren aanneemt. 


