
STUDEREN / DIPLOMA-ERKENNING
Info, advies en coaching door IN-Gent vzw



Ben je nieuw in België en spreek je een andere taal? Wil je verder studeren in 
Vlaanderen of Brussel?  

Het Voortraject Hoger Onderwijs bereidt jou voor op een opleiding aan een 

Nederlandstalige hogeschool of universiteit. 

Voor wie?  

  - Je woont in Vlaanderen of Brussel. 

  - Diploma secundair onderwijs (uit land van herkomst of via OKAN- of TKO-onderwijs) 

  - 18 jaar of ouder. 

  - Basiskennis Nederlands (niveau B1 of niveau 3 UCT Gent) 

  - Je bent geen “visumstudent” 

Tijdens het Voortraject Hoger Onderwijs 

  - Volg je lessen academisch Nederlands 

  - Volg je keuzevakken Engels, wiskunde, fysica, chemie, … 

  - Leer je vaardigheden: notities maken, lessen samenvatten, studieplanning opmaken,.. 

  - Krijg je begeleiding: kennismaking met studieaanbod, begeleiding in je studiekeuze,.. 

  - Leer je andere studenten kennen via leuke uitstappen en activiteiten. 

VOORTRAJECT HOGER ONDERWIJS (VTHO) 



Meelad studeerde af in Syrië als Bachelor Landmeten. Hij werkte er 1 jaar als 

ingenieur. Via het Voortraject bereidt hij zich nu voor op zijn Master Landmeten 

aan de Universiteit Gent om de nieuwste technologieën te leren.

VOORTRAJECT HOGER ONDERWIJS (VTHO) 

“Ik raad iedereen aan om het Voortraject via 

IN-Gent te volgen. Je leert het Vlaams 

onderwijssysteem kennen. Een begeleider 

helpt je om jouw lespakket samen te stellen. Je 

kan zelfs al enkele vakken volgen uit je opleid-

ing. En je leert andere studenten kennen.” – 

Meelad, student uit het Voortraject 2021-2022.



Stap 1 

Februari - Juni 

Schrijf je in voor een 
infosessie

via
www.in-gent.be/voortraject   

Kom op selectie-interview    

We vertellen jou of je 
geselecteerd bent voor het 

Voortraject 

Kom naar het intakegesprek 
bij IN-Gent    

Maak een schrijfopdracht    

Stap 2 

Maart - juli
Stap 3 

Juni - augustus 

Stap 5 

Half september 

Stap 4 

Augustus - september 

INSCHRIJVEN VTHO 

Inschrijven voor het Voortraject? Volg deze 5 stappen. 



Kostprijs Voortraject zonder korting: € 830 

Kostprijs Voortraject met korting: € 265* 

*onder bepaalde voorwaarden zoals een vervangingsinkomen

KOSTPRIJS VTHO

Het Voortraject is een samenwerking van :

UCT

       studeren@in-gent.be  

       09 265 78 40 

       www.in-gent.be/voortraject  

Contacteer:



Ben je nieuw in België? Spreek je een andere taal en wil je studeren in 
Gent, Vlaanderen of Brussel? 

Een trajectbegeleider van IN-Gent helpt jou verder.  

Voor wie? 

Je woont in (groot) Gent 

Je volgt een inburgeringstraject via IN-Gent of je bent een ex-inburgeraar  

Maak een afspraak  

       studeren@in-gent.be  

       09 265 78 40   

Maak een afspraak     Kom op gesprek bij IN-Gent 

STAP 1 STAP 2

INDIVIDUELE BEGELEIDING +18



Mohammed verhuisde van Palestina naar België. Na zijn middelbare school wou hij 

verder studeren in België. Een begeleider van IN-Gent gaf hem advies over zijn 

studiekeuze. Mohammed studeert nu sociaal cultureel werk aan de 

Arteveldehogeschool Gent.

“Ik ben heel tevreden en blij met de opleiding die ik 

nu volg. Door de individuele begeleiding van Kalifa 

vond ik mijn weg naar een haalbare opleiding. 

Samen met hem deed ik een paar testen om mezelf 

beter te leren kennen. Om goed te weten waar mijn 

interesse ligt! Ik kreeg veel meer zelfvertrouwen. Ik 

leerde dat er heel veel mogelijkheden zijn!” - 

Mohammed, student sociaal cultureel werk aan 

Artveldehogeschool. 



DIPLOMA-ERKENNING

Ben je nieuw in België? Heb je een buitenlands diploma behaald? 

Een specialist diploma-erkenning helpt jou bij de aanvraag om jouw diploma 

te laten erkennen in België. 

Contacteer

       diploma.erkenning@in-gent.be  

       09 265 78 40  

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

Maak een 
gratis afspraak 

Kom op 
gesprek bij 

IN-Gent 

Verzamel de vereiste 

documenten samen 

met specialist 

diploma-erkenning 

De specialist dient de 

aanvraag in bij NARIC 

of een andere 

instantie  



INDIVIDUELE BEGELEIDING -18 

Is je kind nieuw in België? Gaat je kind voor het eerst naar school in 

Vlaanderen? Heb je vragen over onderwijs voor kinderen jonger dan 18 jaar? 
 

IN-Gent helpt jou met:  

Het zoeken naar een school in basis of secundair onderwijs. 

Contacteer 

       ludmila.vysotskaya@in-gent.be  

       09 265 78 58 



Spreek je een andere taal? Zoek je een school voor jezelf of voor jouw kind? 

Wil je graag verder studeren in Vlaanderen, Gent of Brussel? 

Wil jij jouw diploma laten erkennen in België? 

In deze brochure vind je meer informatie en antwoorden op al deze vragen. 

V.U. : IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent

IN-Gent vzw 

      Kongostraat 42, 9000 Gent 

      09 265 78 40 

      www.in-gent.be

      www.facebook.com/INGentvzw

      www.instagram.com/ingentvzw

      twitter.com/INGentvzw

      

    
      
       


