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Kunt u het moment van terugkeer plannen, dan is het 

slim om rekening te houden met het beste instroom

moment in het Nederlands onderwijs. In Nederland 

oriënteren ouders en kinderen zich al vanaf het eind  

van groep 7 op scholen in het voortgezet onderwijs.  

De kinderen maken de entreetoets en bezoeken open 

dagen. Vervolgens maken de meeste scholen in groep 8 

de Citotoets, waarmee hun niveau wordt bepaald.  

Op veel middelbare scholen worden kinderen pas 

toegelaten nadat zij een dergelijke toets hebben 

afgelegd. Let op: sommige scholen voor voortgezet 

onderwijs laten maar een beperkt aantal leerlingen 

toe, dus schrijf uw kind op tijd in bij terugkeer.

De instroom in het voortgezet onderwijs verloopt  

het gemakkelijkst tot en met de derde klas. 

Vanaf de vierde klas (tweede fase) krijgen 

leerlingen te maken met de profiel

keuze en wordt er al getoetst voor 

het eindexamen. Een overstap in deze 

periode kan hierdoor moeizamer 

verlopen.

Studeren in Nederland
Wanneer uw kind later voor korte of langere tijd in 

Nederland wil gaan studeren, is het belangrijk dat u 

weet welke diploma’s toegang geven tot het hoger 

onderwijs. Het hoger onderwijs in Nederland en 

Vlaanderen is in principe toegankelijk voor:

•  studenten met het Nederlandse diploma  

(Staatsexamen);

• studenten met een relevant Europees diploma;

•  studenten met een Internationaal Baccalaureaat-

diploma die zijn geslaagd voor het vak Nederlands  

A1 higher, A1 standard of A2 higher;

•  studenten met een Europees Baccalaureaat-diploma.

Bij de aanmelding voor een hbo-school of universiteit  

in Nederland laten deze onderwijsinstellingen de 

waarde van het diploma vaststellen. Vaak vragen 

universiteiten de student om een taaltest af te leggen. 

Hierbij bestaan verschillende mogelijkheden om een 

vrijstelling te krijgen, vooral als uw kind een van 

bovenstaande diploma’s bezit.

Meer informatie over de diploma’s waarmee het hoger 

onderwijs in Nederland en Vlaanderen toegankelijk is, 

vindt u op www.stichtingnob.nl.

Het lijkt gek om over na te denken: een terugkeer naar Nederland, terwijl 

u nog moet vertrekken. Toch is het niet denkbeeldig dat u ooit, gepland of 

ongepland, weer in Nederland neerstrijkt. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen 

ervoor kiezen om in Nederland te gaan studeren. De juiste keuzes tijdens 

uw verblijf in het buitenland, kunnen zorgen voor een goede aansluiting op 

het Nederlands onderwijs bij terugkeer.


