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Van het
internationaal
onderwijs naar
hoger onderwijs
in Nederland

EEN VAN DE EERSTE ZAKEN WAAR EEN
GEZIN DAT NAAR HET BUITENLAND
VERHUIST AAN DENKT, IS HET

ONDERWIJS VOOR DE KINDEREN.

MAAR VOOR WIE DENKT DAT DAARMEE
DE KOUS AF IS EN DE DOORSTROMING
NAAR HOGER ONDERWIJS IN

NEDERLAND GEGARANDEERD IS,
HEBBEN WE SLECHT NIEUWS.
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De Nederlandse taal
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Diplomawaardering in Nederland
Nederlands equivalent

vwo

Brits

Amerikaans

IB

3 vakken IGCSE (A*, A, B, C)

IB Diploma

+ 3 vakken A-level
high school diploma,

havo

4 vakken IGCSE (A*, A, B, C)
+ 2 vakken AS-level

waardering verschilt op basis

Career-related Certificate

van resultaten, per staat en/

of the International

of accrediterende instantie

Baccalaureate

(dossieropbouw is van belang)
vmbo-t

6 vakken IGCSE (D t/m G)

n.v.t.

Nederland in ieder geval deels Nederlands-

IB Dutch A Literature SSST

afhankelijke gebruiker’ in het Europees

talig. Dit betekent dat een academische be-

Binnen het IB Diploma Programme kan

Referentiekader voor Talen (www.erk.nl/

heersing van de Nederlandse taal voor toe-

het vak Nederlands als één van de zes exa-

ouders), een minimumvereiste voor het

lating tot veel opleidingen een vereiste is en

menvakken gekozen worden. Dutch A Li-

volgen van hoger onderwijs in Europa. Het

voor veel studenten ook een noodzaak om

terature is een vak waarbij Nederlandsta-

examen richt zich op de taalvaardigheden

volledig tot hun recht te kunnen komen.

lige literatuur bestudeerd wordt en het

lezen, spreken en schrijven en gaat niet in

Wanneer uw kind in Nederland wil stude-

Nederlands op moedertaalniveau wordt

op literaire en culturele aspecten. Alhoe-

ren, is het dus aan te raden de Nederlandse

gevolgd. Succesvolle afronding leidt uit-

wel het certificaat breed geaccepteerd

taal tijdens het gehele verblijf in Dubai op

eindelijk tot een Bilingual IB Diploma en
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geeft wat betreft de taalvaardigheid in

leidingen. Het is dus belangrijk hierover

alle gevallen toegang tot hoger onderwijs

tijdig informatie in te winnen

Om een volledig Nederlandstalige opleiding te kunnen
volgen, is een bewijs van
Nederlandse taalvaardigheid
vaak een vereiste. Hiervoor zijn
in Dubai drie mogelijkheden:

in Nederland.
Checklist
IB Dutch B

Tot slot een korte checklist voor u als ou-

Een andere optie om Nederlands in het

der om de doorstroming naar hoger on-

vakkenpakket van een IB-school te volgen,

derwijs zo soepel mogelijk te maken:

is IB Dutch B. Het programma is gericht

 Denk al bij de start van het internatio-

op taalverwerving en cultuur, waarbinnen

naal voortgezet onderwijs bewust na

Nederlands als tweede taal gezien wordt.

over een vervolgopleiding voor uw kind;

Een voorwaarde voor deelname is dat uw

 Maak bewuste keuzes met betrekking

kind bij de start van het programma ten

tot het te behalen diploma of certifi-

minste zes jaar geen Nederlandstalig dagonderwijs heeft gevolgd. Wanneer het vak
op Higher Level wordt gevolgd, geeft het

caat;
 Onderzoek welke programma’s de
school van uw kind biedt;

in combinatie met een taaltest vaak toe-

 Denk vroegtijdig na over vakkenpakket-

gang tot hoger onderwijs wat betreft de

ten die nodig zijn om een opleiding in

taalvaardigheid.

Nederland te kunnen volgen;
 Zorg ervoor dat uw kind de Nederland-

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

se taal op academisch niveau beheerst.

Wanneer uw kind geen onderwijs volgt op
een IB-school, is het Certificaat Neder-

Amara Kwekkeboom is coördinator voort-

lands als Vreemde Taal (CNaVT) een goe-

gezet onderwijs en Henk Zwart is locatie-

de optie. Dit certificaat is ontwikkeld door

leider van LanguageOne, de Nederlandse

de Universiteit van Leuven en staat los van

school in Dubai. Voor persoonlijk advies

andere internationale examens. Met het

kunt u contact opnemen via:

behalen van het certificaat toont uw kind

amara.kwekkeboom@languageone.org

aan het Nederlands te beheersen als ‘on-

of henk.zwart@languageone.org.
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