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Taaleisen - bachelorsopleidingen



Voor Nederlandstalige bacheloropleidingen moet je de Nederlandse taal
beheersen, en in de meeste gevallen ook de Engelse taal.
Voor Engelstalige bacheloropleidingen moet je de Engelse taal beheersen.

Bekijk in de opleidingsbeschrijving welke eisen voor jouw opleiding gelden.

Nederlandse taaltoetsen
Geldige toetsen
 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geneeskunde (LUMC):Examen
Nederlands TUL half gevorderd van het Academisch Talencentrum of Diploma
Staatsexamens Nt2-II.
 Alle andere faculteiten: Examen Nederlands TUL gevorderd van het Academisch
Talencentrum.
 Alle faculteiten accepteren ook het CNAvT Educatief Startbekwaam of Educatief
Professioneel
Vrijstelling
 Je hebt een diploma van een International Baccalaureate® (IB) Diploma
Programme (DP) met Nederlands B Higher, Nederlands A1 of Nederlands A2 .
 Als je een Duitse Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hebt, geldt een speciale
regeling. Je ontvangt hierover meer informatie bij je aanmelding.
 Als je voldoende Nederlands hebt gehad binnen je vooropleiding kom je ook in
aanmerking voor vrijstelling. Check onze diplomalijst om te zien of dat voor jou
geldt.

Engelse taaltoetsen

Tests mogen niet ouder zijn dan 2 jaar!
Geldige toetsen
 IELTS: uitsluitend ‘academic’ versie

Wij accepteren IELTS General Training en IELTS Indicator niet.



TOEFL: internet-based (IBT)

- Wij accepteren de volgende soorten toetsen niet: TOEFL My Best™ testuitslagen
(meerdere toetsen gecombineerd), TOEFL Essentials™ of institutionele tests, zoals ITP.
- We accepteren de TOEFL IBT Special Home Edition™ en de TOEFL IBT Paper Edition™
voor toelating tot collegejaar 2022-2023.


Cambridge English Exam: C2 Proficiency of C1 Advanced, afhankelijk van
toelatingseisen

Bekijk voor je de test doet goed, of je te maken hebt met een officiële testorganisatie of website. Er worden helaas neptesten aangeboden. Neem contact op met de centrale
testorganisatie als je twijfelt.
De Universiteit Leiden controleert of de toets afkomstig is van een officiële organisatie en of de
resultaten kloppen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de echtheid en juistheid van de
aangeleverde toetsresultaten.
Laatst bijgewerkt: 18 november 2021
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Opmerking voor Chinese studenten
Chinese studenten die een Nuffic certificaat nodig hebben, moeten een IELTS of TOEFL
internet-based test doen.
Vergelijkingstabel

IELTS

Toefl (internet
based)

Toefl
component
score

Cambridge C2 Proficiency
(CPE), or C1 Advanced
(CAE)

Cambridge
component score

6.0

80

20 CPE, CAE

169

6.5

90

22 CPE/CAE 180

176

7.0

100

25 CPE/CAE 185

185

7.5

113

27 CPE/CAE 191

191

Vrijstelling
Je kunt vrijstelling krijgen van de Engelse taaltoets, als je voldoet aan een van de volgende
voorwaarden:
 Je hebt een diploma van een International Baccalaureate® (IB) Diploma
Programme (DP), in het Engels onderwezen of met Engels A HL.
 Je hebt je middelbaar of hoger onderwijs voltooid in de VS, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Nieuw Zeeland, Australië, Canada (met uitzondering van
Franstalige opleidingen in Canada), Singapore, Zuid-Afrika of Malta.*
* Dit geldt ook als je een diploma hebt behaald in een ander land dan bovenstaande,
maar dat wel geaccrediteerd is onder het onderwijssysteem van één deze landen.




Als je een Duits Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) hebt kun je
vrijgesteld worden van een test als je Engels in je laatste jaar ten minste als
Grundkursvak gedaan hebt.
Bij sommige andere vooropleidingen kom je ook in aanmerking voor vrijstelling.
Check onze diplomalijst om te zien of dat voor jou geldt.

Als je voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, kan de universiteit je toch vragen
een Engelse taaltoets af te leggen. Dit gebeurt uitsluitend in het uitzonderlijk geval dat er
op grond van je aanmelding twijfel bestaat over je beheersing van de Engelse taal.
Je toetsuitslag indienen
 Upload een kopie van je toetsuitslag in het online aanmeldsysteem.
 Als je een certificaat van Cambridge hebt: geef in het Candidate Results Online
Portal van Cambridge aan dat Universiteit Leiden je toetsuitslag moet ontvangen.
Als je een toetsuitslag van IELTS of TOEFL IBT hebt geüpload, hoef je verder niets te
doen. We kunnen je je toetsuitslag verifiëren aan de hand van je upload.
De Universiteit Leiden controleert of de toets afkomstig is van een officiële organisatie en of de
resultaten kloppen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de echtheid en juistheid van de
aangeleverde toetsresultaten.
Laatst bijgewerkt: 18 november 2021

