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Aanleiding 
Naar aanleiding van de maatregelen van buitenlandse lokale overheden om het COVID-19 virus te bestrijden 
zijn enkele taaltestcentra gesloten. Ook zijn testcentra soms gesloten, of slecht bereikbaar wegens onveilige 
situaties in een land. Denk hierbij aan de oorlog in Oekraïne. Dit leidt tot de vraag voor aankomende 
internationale studenten op wat voor wijze zij kunnen voldoen aan de verplichting tot het afleggen van een van 
de geaccepteerde taaltesten Engels zoals opgenomen in de taaltabel van de Gedragscode. Om antwoord te 
kunnen geven op deze vraag is door de Landelijke Commissie en de koepelorganisaties in overleg met de 
ministeries van OCW, J&V en de IND een richtlijn opgesteld die voorziet in een tijdelijke verruiming van de 
Gedragscode. De richtlijn voorziet in een uitzonderingssituatie, waarbij het onder bepaalde omstandigheden 
toegestaan is voor aankomende internationale studenten een online taaltest af te leggen.  
 

Richtlijn d.d. 27 juni 2022 Gedragscode HO met betrekking tot de TOEFL iBT Home Edition test 
De Landelijke Commissie en koepelorganisaties zijn in overleg met de eerder genoemde overheidspartijen 
gekomen tot de volgende tijdelijke verruiming van de Gedragscode: 
 

Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van de reguliere taaltesten zoals vermeld in de 

Gedragscode, omdat taaltestcentra op locatie zijn gesloten ofwel onbereikbaar zijn wegens 

onveilige situaties in een land, is het voor aankomende internationale studenten toegestaan 

gebruik te maken van de TOEFL iBT Home Edition.  

 

Deze verruiming is van toepassing tot de herziening van de taaltabel is voltooid. Hierover zal 

tijdig informatie worden verstrekt op de website Gedragscode, alsmede via de 

koepelorganisaties.  
 
 
Zie de hieronder in de tabel de gehanteerde minimum scores:  
 

Voor de toelating 
tot: 

TOEFL  
iBT Home Edition  

onderwijs op het 
niveau van bachelor 
en master, of de 
premaster 

80 

Voorbereidend 
onderwijs met een 

duur van 6 maanden 
of korter 

70 

Voorbereidend 
onderwijs met een 
duur van 6 tot 12 
maanden 

60 

 

Informatie over de TOEFL Home Edition test is verkrijgbaar via: About the TOEFL Test (For Score Users) (ets.org) 
 

https://www.ets.org/toefl/score-users/about

