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Tijdelijke verruiming van de in artikel 4.2 van de Gedragscode Internationale Student in het
Hoger Onderwijs bedoelde taaltesten
Deze richtlijn is vastgesteld op 16 november 2021
Artikel 4.2 Gedragscode
De onderwijsinstelling stelt voor het onderwijs dat zij aan internationale studenten aanbiedt de minimale taaleisen
vast waaraan de internationale student moet voldoen en ziet erop toe dat de internationale student daaraan ook
daadwerkelijk voldoet.
Indien het gaat om Nederlandstalig onderwijs geldt het gestelde in artikel 7.28, tweede lid WHW.
Indien het gaat om Engelstalig onderwijs wordt minimaal een ‘academic’ IELTS-test met een ‘overall band score’
van 6.0 (zes) gehanteerd voor het Bachelor- en Master-niveau. Voor het voorbereidend jaar met een duur van 6
tot 12 maanden geldt, evenals voor de premaster met een duur van 6 maanden of langer, een minimumeis van
5.0 IELTS; voor een voorbereidend jaar of een premaster van 6 maanden of korter geldt een minimumeis van
5.5 IELTS.
Voor de scores van andere geaccepteerde taaltesten dan IELTS wordt onderstaande tabel gehanteerd1:
IELTS, TOEFL, TOEIC en Cambridge English grades & scale
IELTS

TOEFL
Paper

TOEFL
Internet

7.5

625

7.0

TOEIC2

Cambridge English grades and scale

Listening
and
Reading

Speaking
and Writing

113

790

400

Advanced (CAE) - Grade B (scale 194 - 199)
Advanced (CAE) - Grade C (scale 191-193)

600

100

780

350

First (FCE) - Grade A (scale 185 and above)
Advanced (CAE) - Grade C (scale 185 and
above)

6.5

575

90

720

310

Advanced (CAE) - Grade C (scale 180- 184)
First (FCE) - Grade A (scale 180 - 184)
First (FCE) - Grade B (scale 176-179)

6.0

550

80

670

290

First (FCE) - Grade B (scale 173 - 175)
First (FCE) - Grade C (scale 169 - 172)

5.5

525

70

620

260

First (FCE)- Grade C (scale 162-168)

5.0

500

60

600

240

First (FCE) - Grade C (scale 160-161)
B1 level certificate (scale 154 - 159)

Indien de instelling gerede twijfel heeft over het afgegeven certificaat en als gevolg daarvan over de
taalbeheersing Engels van de internationale student, dan kan de instelling in aanvulling op de geldende taaleis
nadere eisen stellen die aan de taalbeheersing gerelateerd zijn.
Tijdelijke verruiming
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 gebruikt 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.

1

De tabel is niet bedoeld om de genoemde taaltesten en/of scores onderling te vergelijken. Er wordt uitsluitend bedoeld voor de
genoemde geaccepteerde taaltesten de minimale scores te formuleren voor de toelating van internationale studenten. Er heeft geen
relatering aan het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) plaatsgevonden om reden dat het CEFR een
raamwerk met niveauaanduidingen is en geen taaltest Engels. Een CEFR-niveau bestrijkt meerdere scores van de in de tabel genoemde
taaltesten. Daarom is geen niveau aanduiding opgenomen maar een minimale score van een taaltest.
2
Voor beide onderdelen geldt dat aan de drempelwaarden dient te zijn voldaan.
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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.
Actuele stand van zaken online taaltesten d.d. 16 november 2021
Taaltest(en) waarvan in het kader van deze verruiming gebruik kan van worden gemaakt:
- de TOEFL iBT Home Edition test
TOEFL iBT Home Edition test
Informatie over de test is verkrijgbaar via: About the TOEFL Test (For Score Users) (ets.org)
De TOEFL iBT Home Edition test is in vrijwel alle landen beschikbaar, behalve in Iran. In Iran kunnen de
taaltesten IELTS en Cambridge English grades and scale worden afgelegd. De testcentra van deze
taaltestaanbieder zijn met inachtneming van veiligheidsmaatregelen geopend.
Zie de hieronder in de tabel de gehanteerde minimum scores3:
IELTS

TOEFL
iBT Special Home
Edition test

7.5

113

7.0

100

6.5

90

6.0

80

5.5

70

5.0

60

Informatie over de in de Gedragscode opgenomen aanbieders/taaltesten
IELTS en Cambridge English grades and scale
Cambridge Education biedt tot dusver geen geschikte online alternatieven aan voor IELTS en Cambridge English
grades and scale.
Op locaties waar het is toegestaan en veilig is zijn de taalcentra geopend en worden de taaltesten afgenomen.
Hierbij heeft de organisatie extra maatregelen getroffen om de gezondheid van testafnemers en staf te
beschermen.
Voor Iran zijn geen beperkingen. De testcentra zijn geopend met inachtneming van de extra
veiligheidsmaatregelen.
TOEFL en TOEIC
ETS, aanbieder van TOEFL en TOEIC, biedt geen alternatief aan voor TOEIC. De TOEFL Home Edition test mag
zoals hierboven wordt omschreven tijdelijk worden gebruikt in het kader van artikel 4.2 van de Gedragscode.
Voor informatie over welke centra gesloten zijn moet contact worden gezocht met de desbetreffende locatie
vertegenwoordiger per land.
Voor meer informatie zie:

Countries Where the TOEFL iBT Test Is Available (For Score Users) (ets.org)
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De tabel is niet bedoeld om de genoemde taaltesten en/of scores onderling te vergelijken. Er wordt uitsluitend bedoeld voor de
genoemde geaccepteerde taaltesten de minimale scores te formuleren voor de toelating van internationale studenten.

