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Aanleiding 
Naar aanleiding van de maatregelen van buitenlandse lokale overheden om het COVID-19 virus te bestrijden 
spelen bij de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en internationale studenten vragen over de mogelijkheid 
tot het afleggen van een van de verplichte taaltesten Engels zoals opgenomen in artikel 4.2 van de 
Gedragscode. Om antwoord te geven op deze vragen is een richtlijn opgesteld die voorziet in een tijdelijke 
verruiming van artikel 4.2 van de Gedragscode. De Landelijke Commissie, de koepelorganisaties en de 
ministeries van OCW, J&V en de IND hebben wegens het voortduren van het COVID-19 virus besloten de 
richtlijn te verlengen voor studenten die zich willen inschrijven voor het studiejaar 2022-2023. De Landelijke 
Commissie verwacht hiermee in een oplossing te voorzien voor studenten die problemen ervaren met het 
kunnen afleggen van een taaltest op locatie.  
 

Artikel 4.2 Gedragscode – verplichting een taaltest Engels af te leggen 
De Landelijke Commissie heeft signalen ontvangen dat internationale studenten problemen ondervinden in hun 
thuisland om de verplichte taaltest Engels af te leggen. Veel testcentra zijn gesloten als gevolg van de 
maatregelen om het coronavirus te bestrijden, waardoor de in de Gedragscode genoemde testen op dit moment 
niet in alle landen kunnen worden afgenomen. Een aantal aanbieders, verantwoordelijk voor de taaltesten die 
zijn opgenomen in de Gedragscode, heeft een alternatief ontwikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om de TOEFL iBT 
Home Edition.  
 
De Landelijke Commissie is in overleg met de eerder genoemde partijen gekomen tot de volgende tijdelijke 
verruiming gekomen van artikel 4.2 van de Gedragscode: 
 
Gedurende de periode dat het wegens de maatregelen die zijn getroffen om het Coronavirus te bestrijden niet 

mogelijk is gebruik te maken van de reguliere taaltesten zoals deze staan vermeld in artikel 4.2 van de 
Gedragscode is het, indien deze testen met voldoende kwaliteitswaarborgen zijn omkleed, toegestaan gebruik 
te maken van enkele goedgekeurde toetsen die worden aangeboden door de aanbieders die staan genoemd in 
artikel 4.2 van de Gedragscode. Deze verruiming is van toepassing voor aankomende internationale studenten, 
waarvan de opleiding aanvangt in het collegejaar 2021-2022 of 2022-2023.  
 
Actuele informatie over hierboven bedoelde taaltesten waarvan gebruik kan worden gemaakt, en over de 
hoogte van de minimaal vereiste score zal worden vermeld op de website van de Gedragscode. Deze informatie 
zal wanneer er zich wijzigingen voordoen worden geactualiseerd.  
 
Alle ondertekenaars van de Gedragscode zetten zich maximaal in op het gebruik van deze taaltesten opdat het 

grootste gedeelte van de aspirant studenten zo spoedig mogelijk een taaltest kan afnemen. 
 
 
  


