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Ben je 18 jaar oud?  
18 yaşında mısınız? 
18 yaşındaysanız artık zorunlu eğitim* kapsamı dışındasınız. Yani okula gitmek 
zorunda değilsiniz.  
Ancak 25 yaşına girdiğiniz öğretim yılının sonuna kadar ortaöğretime devam 
edebilirsiniz.  
 
Ayrıca yetişkinler eğitimi sistemine de geçiş yapabilirsiniz. Yetişkinlere yönelik 
kurslar ve eğitimlerle bir meslek öğrenir, bir diploma alır ya da kursları hobi 
olarak takip edebilirsiniz.  
 
Eğitim olanakları oldukça fazladır. 
Kursların ya da eğitimlerin çoğunu birleştirebilirsiniz. 
 
Bu broşürde kursların veya eğitim programlarının içeriği, maliyeti, süresi, eğitim 
sonrası neler yapabileceğiniz ve alacağınız diploma hakkında bilgiler bulacaksınız. 
Broşürde genel bilgilere yer verilmiştir. 
 
Daha geniş bilgi edinmek isterseniz sayfa 4’te “Bana kim yardım edebilir” başlığı 
altındaki bilgilere bakabilirsiniz. 
 
Bu broşürü www… adlı web sitemizde de bulabilirsiniz. Size yardımcı olmak için 
broşür farklı dillere çevrilmiştir. Bu online versiyon üzerinden, daha fazla bilgi 
edinmek için bir tıklamayla aradığınız web sitesine ulaşabilirsiniz. 
 
 
Başarılar! 
 

 
*zorunlu eğitim hakkında daha geniş bilgi için: 
https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht  
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İÇİNDEKİLER 
1. Hangi sorular önemlidir? 4 
2. Uyum programı nedir? 5 
3. Parkoer [Gençlere özel uyum kursu] nedir? 6 
4. Meslek eğitimi ve tamamlayıcı eğitim nedir? 7 
5. Hangi Hollandaca kursları mevcuttur? 8 
6. Kişisel gelişimim için hangi eğitimleri takip edebilirim? 9 
7. Faydalı bilgiler 10 

 
 

 

Bazı eğitim olanakları  
  

8. Yetişkinler Eğitim Merkezi (CVO)- Ortaöğretim yoluyla lise diploması alma 11 
9. Ortaöğretim Sınav Komisyonu yoluyla lise diploması alma 12 
10.Yükseköğretim: Yüksekokullar 13 
11.Yükseköğretim: HBO5 [Meslek Yüksekokulu] Hemşirelik 14 
12.Yükseköğretim: Lisans 15 
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1. Welke vragen zijn belangrijk?  
Hangi sorular önemlidir? 

Hangi eğitim 
programını 
seçmeliyim?   
 
 

Bir eğitim veya meslek seçiminde size yardımcı olacak ücretsiz 
bilgisayar programları vardır (Bilgi için bkz. S.10). 
Meslek ve/veya eğitim seçiminizi yaptıktan sonra, bir okul veya eğitim 
merkezi seçmelisiniz. 
Bu broşürde, yetişkinlere yönelik eğitim programlarında sunulan 
olanaklar hakkında bilgiler bulabilirsiniz. 
Kursların ve eğitimlerin çoğunu birleştirmeniz mümkündür. 

Eğitimin/Kursun 
içeriği nedir? 
 

Eğitim programlarında öğretilen hususlar ve derslerin nasıl organize edildiği 
hakkında bilgilendirilirsiniz. Uygulama ve teori ağırlıklı eğitim programları 
vardır. Bazen dersleri akşam saatlerinde takip etme olanağı da vardır. 
Öneri: Daha geniş bilgi için okulun web sitesini ziyaret edin, bilgilendirme 
ve tanıtım günü başlığına tıklayın ve bir randevu alın. Okulla ya da eğitim 
merkeziyle bir görüşme yaparak içerikle ilgili tüm bilgileri edinebilirsiniz. 

Ne kadar sürer?  
 

Eğitim süresi kişisel eğitim planlamanıza göre değişir: takip ettiğiniz modül 
sayısı, derslere tam ya da yarım gün katılım veya derslerin akşam 
saatlerinde takip edilmesi ... gibi. 
Yükseköğretimde ise bu süre aldığınız öğrenim kredisi sayısına göre 
değişir: 60 öğrenim kredisi içeren standart bir program 1 yıl sürer.   
Farklı eğitim merkezleri ve okulların eğitim sürelerini karşılaştırın.    

Eğitimin hedefi 
nedir? Sonrasında 
neler yapabilirim?  

Bir eğitim görmek, eğitiminizi ilerletmek veya bir iş için hazırlık olabilir.   

Eğitim ücretsiz mi 
yoksa ücret ödemek 
zorunda mıyım?  
Maliyeti nedir?  
 

Genellikle kayıt ücreti, eğitim materyali, iş aletleri, iş elbiseleri, kitap ücreti 
gibi masrafları kendiniz ödersiniz. IN-Gent vzw’de Parkoer (S.6), VDAB 
[Flaman İş Bulma ve Mesleki Eğitim Kurumu] (S. 7) ve CBE [Temel Eğitim 
Merkezi] (S. 8-9) gibi ücretsiz kurslar ve programlar da mevcuttur.  
Öneri: 
- Nereden indirim alabileceğinizi araştırın.  
- Çocuk gelişim paketi hakkındaki sorularınızı sorun. Çocuk parası, 25 yaşın 
altındaki gençler için maddi bir destektir. Çocuk parası alma hakkını 
koruyabileceğinizi ya da kaybedebileceğinizi araştırın. groeipakket.be 

Giriş koşulları 
nelerdir?  

Giriş koşulları şunlardır: yaş, oturum belgeleri, dil seviyesi, diploma 
şartları. 

Hangi diplomayı 
alırım?  

Bir belge, (bölüm)sertifikası, sertifika veya diploma alırsınız.  

Geldiğim ülkede 
aldığım eğitim ve 
deneyimlerim kabul 
edilir mi?  

Deneyimleriniz ve aldığınız eğitimler burada önemli rol oynar.  Kaç yıl 
eğitim aldınız? Neler öğrendiniz?  Staj yaptınız mı veya iş deneyimi 
edindiniz mi? Geldiğiniz ülkede ortaöğretim diploması/sertifikası aldınız mı? 
Geldiğiniz ülkede ya da Belçika’da aldığınız sertifikaları ve diplomaları 
elinizin altında bulundurun. 
Öneri: 
- Bazı durumlarda ülkenizde aldığınız diplomayı denkleştirebilirsiniz. 
Size diplomanızın Flaman diplomasıyla karşılaştırıldığına dair bir belge 
gönderilir. Böylece işveren hangi tür diplomaya sahip olduğunuzu bilir. 
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Denklik başvurusu NARIC’e [Flaman Diploma Tanıma ve Denklik Dairesi] 
yapılır: https://www.naricvlaanderen.be/erkenning-aanvragen-bij-naric-of-
andere-instantie#onderwijsinstelling. Gent’te ikamet ediyorsanız In-Gent 
vzw size bu konuda yardımcı olabilir.      
 

Nerede eğitim 
alabilirim? Nasıl 
diploma alabilirim?  

Yükseköğretime devam etme amaçlı eğitim programları mevcuttur. 
Sayfa 11-15 ve 5-10’da bununla ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz.   
Ortaöğretim de sizi yükseköğretime hazırlar. Bu durumda yüksekokula 
devam etme amaçlı bir eğitim programı takip edersiniz. 
NT2 Kursu (İkinci Dil Olarak Hollandaca) takip ederek Hollandaca dil 
seviyenizi ilerletebilirsiniz (S.8). 

Nasıl devamlı bir iş 
bulabilirim?  

Hollandaca seviyenizin iyi olması (S.8) ve meslek eğitimi almanız (S.7) 
devamlı bir iş bulma şansınızı arttırır. Uyum programı (S.5) veya 
Parkoer (S.6) eğitimi de sizin için yararlı olabilir. Sayfa 9-10’da daha 
önemli bilgiler bulabilirsiniz. 
Bir diploma almak da istiyorsanız sayfa 11-15’i okuyun. 
 

Kim bana yardımcı 
olabilir?  

Okan’daki takip koçunuz tercih yapmanızda size yardımcı olur. 
Eğitim programları ve kurslarla ilgili sorularınız için De Stap-Leerwinkel 
Oost-Vlaanderen’a başvurabilirsiniz, info@destapgent.be, 09 233 75 15, 
De Krook kütüphanesinde, 2. kat, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT. Size 
rehberlik hizmeti de verilir.  

 
Uyum kursu, Hollandaca kursu, Parkoer, yetişkinler için eğitim 
programları ve diploma denkliği ile ilgili sorularınız için IN-Gent 
vzw’ye başvurabilirsiniz. info@in-gent.be, 09 265 78 40,  
Kongostraat 42, 9000 Gent. Size rehberlik de edilir.  

 
Gent’te ikamet etmiyorsanız entegrasyon ve uyum dairesinin web sitesini 
inceleyin:  https://www.integratie-inburgering.be/nl/landingspagina-
inburgering 
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2. Wat is een inburgeringsprogramma?  
Uyum programı nedir? 

İçerik - Agentschap Integratie en Inburgering [Entegrasyon ve Uyum Dairesi] 
organizasyonunda bir program takip edersiniz (Gent’te IN-Gent, Antwerpen’da Atlas ve 
tüm diğer Flaman şehirleri ve belediyelerinde het Vlaamse agentschap [Flaman Uyum 
Dairesi]).  
 
- Uyum programına başlamak için uyum sözleşmesi imzalarsınız. Bu sözleşmeyle size 
uygun bir yol haritası çizmeye çalışırız. 
 
- Uyum programı farklı bölümlerden oluşur ve 01/01/2022’den itibaren 4 bölümden 
oluşacaktır. 
 

‐ Hollandaca kursu (NT2- A1 ve A2 seviyesi),  
‐ Anadilinizde ya da bildiğiniz başka bir dilde sosyal oryantasyon kursu (MO),  
‐ Kişisel rehberlik (bir program danışmanı bu süreçte sorularınıza çözüm aramakta 

size yardımcı olur ve sizi VDAB’ye yönlendirir. Eğitime devam etmeyi ya da 
yeniden eğitim almayı tercih edebilirsiniz). 

‐ Başka insanlarla tanışacağınız (sosyal ağ) bir aktivite seçersiniz veya toplumsal 
hayata aktif katılım sağlarsınız (katılım): bir hobi (spor, boş zaman), gönüllü 
çalışma, giriş stajı seçersiniz, bir arkadaşla [buddy] (boş zaman, iş hakkında), ... 
birlikte çalışabilirsiniz.  

-Uyum programının tüm bölümlerini aynı zamanda takip edebilirsiniz. Bir muafiyet 
sınavı yaparak (MO veya NT2 bölümlerinden) ya da tam zamanlı çalıştığınız veya eğitim 
aldığınız için (sosyal ağ ve katılım bölümlerinden) muafiyet alabilirsiniz.  
- Dersler gündüz, akşam veya cumartesi günleridir. 

Süre -Kişisel program planlamanıza bağlıdır.  
Sözleşmenin başlangıcında size bir hedef süre verilir. Bu süre Hollandaca kurslarının 
süresine bağlıdır. 

Hedef - Flaman toplumu ve Flandra’da veya şehirlerindeki hizmetler hakkında bilgi edinirsiniz. 
Bu şekilde kendinizi Belçika’da daha çabuk kendi evinizde hissedersiniz.  
-Toplumsal hayata aktif olarak katılmaya hazırlanırsınız. 
-Programdan sonra Hollandaca öğrenmeye devam edebilir, bir mesleki eğitim kursuna 
gidebilir ya da eğitime devam edebilirsiniz (daha geniş bilgi için bu broşürün ileriki 
sayfalarına bakınız). 

Maliyet -Uyum programı, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsizdir.  
-2022 yılından itibaren program ücretli olacaktır (Tüm program için 360 Euro. Bununla 
ilgili gerekli tüm bilgileri aşağıda belirtilen web sitesinde bulabilirsiniz).  

Giriş 
koşulları 

- 18 yaşında olmak 
- Yabancılar kütüğü veya nüfus kütüğüne kayıtlı olmak (2022’den itibaren) 
- Uyum programının hedef kitlesinde bulunmak 
- Programa katılmak zorunda olabilirsiniz. Bu durumda size bir mektup gönderilir. 
Uyumla ilgili bir mektup alırsanız her zaman geribildirimde bulunun. Olanakları birlikte 
değerlendiririz.   

Diploma Program sonunda size bir uyum belgesi verilir. Bunun için sözleşmenizde yer alan tüm 
bölümleri başarıyla tamamlamanız gerekir. 
Uyum belgesi topluma uyum sağlamanın bir ispatıdır (Belçika vatandaşlığını almak için 
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gereklidir).  
 

Ek bilgi Gençler için özel bir uyum programı hazırlanmıştır: Parkoer (bilgi için bakınız sayfa 6). 
Uyumla ilgili daha geniş bilgi için: 
 
Tanıklarla yapılan filmler: https://www.youtube.com/watch?v=8B-7MdFodbQ 
 
Uyum: https://www.integratie-inburgering.be/nl/landingspagina-inburgering 
 
Uyum Gent (farklı dillerde hazırlanmış videolar): https://www.in-gent.be/voor-
jou/inburgeren 
 
IN-Gent vzw, Gent sakinlerine aşağıdaki konularda yardımcı olur: 
- bir Hollandaca kursuna kaydolma (NT2), (Gent’te ikamet etmiyorsanız da Gent’te kurs 
takip edebilirsiniz), 
- belirli koşullar altında UTC [Üniversite Dil merkezi] için burslar, 
- Hollandaca pratik yapma, 
- seviye belirleme testi (Hollandaca dil seviyenize dair belge alırsınız),  
 - diplomaların tanınması,   
- Belçika’ya yeni gelmiş çocuklar için okul bulma,  
- kursun başlangıcında kreş bulmaya yardımcı olma, 
- Yükseköğretime yönlendirmede rehberlik,  
- buluşma ve boş zaman… 

Yardım -Gent’te ikamet ediyorsanız IN-Gent vzw ile iletişime geçin: https://www.in-gent.be/,  
info@in-gent.be, 09 265 78 40,  
Kongostraat 42, 9000 Gent.  
 
-Flandra’da başka bir yerde ikamet ediyorsanız entegrasyon ve uyum dairesinin web 
sitesini inceleyin: https://www.integratie-inburgering.be/nl/landingspagina-inburgering 
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3. Wat is Parkoer?  

    Parkoer nedir?  

İçerik 

 

 -Gençlere yönelik bir sosyal oryantasyon kursuna (MO) 
katılırsınız. Belçika ve Flandra hakkında çok şey öğrenirsiniz. 
Düzenlenen eğitici gezilere katılırsınız ve yeni arkadaşlar 
edinirsiniz.   
 
-Program danışmanı sorularınızda size yardımcı olur.  
Kurs bitince kişisel rehberlik sonlandırılmaz, sonrasında da 
danışmanınızla iletişim halinde kalırsınız! 
 
- “Parkoer” aracılığıyla bir uyum programına katılabilirsiniz (uyum 
programıyla ilgili daha geniş bilgileri sayfa 5’te bulabilirsiniz).  

 
Süre -Tatil dönemlerinde 2 hafta süreyle (Paskalya tatili ve yaz tatili)  

 
Hedef -Başka gençlerle birlikte toplum ve farklı hizmet birimleri 

hakkında bilgi edinirsiniz. Belçika’daki yaşamınızda bu bilgilerin 
size faydası olur.  
 
 

Maliyet -Ücretsiz  
 

Giriş koşulları -17-19 yaşındaysanız ve Avrupa Birliği dışında bir ülkeden 
geliyorsanız.  
 
- Eğer iltica başvurusunda bulunmuş ve sonucunu bekliyorsanız 
bir bekleme siciline kaydedilirsiniz. Belçika’da kalacağınız henüz 
kesin değildir. Bu durumda uyum programını takip etmenize izin 
verilmez, ancak Parkoer programına katılabilirsiniz.   

Diploma Kurs sonunda: 
-sosyal oryantasyon belgesi alırsınız. Bununla uyum 
programının bir bölümünü tamamlamış olursunuz.  
Hollandaca A2 dil seviyesine ulaştığınızda da uyum belgesi 
alırsınız. Uyum belgesi ancak 18 yaşından itibaren verilebilir.  
 

Ek bilgi Parkoer 
https://www.in-gent.be/parkoer 
 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=xSd1qGfsCR8 
 
 

Yardım Parkoer  
parkoer@in-gent.be 
0483 41 30 62 
IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent 
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4. Wat is een beroepsopleiding en bijscholing?  

    Meslek eğitimi ve tamamlayıcı eğitim nedir? 

İçerik -Bir meslek ya da ustalık öğrenirsiniz, bitirdikten sonra mümkün olan en kısa 
sürede çalışmaya başlarsınız.  
-Eğitimleri şu kuruluşlarda takip edebilirsiniz:  
-Temel Eğitim Merkezi (CBE)  
-CVO (Yetişkinler Eğitimi Merkezi),  
-VDAB (Flaman İş ve İşçi Bulma Kurumu) iş arayanlar için,  
-Syntra [Kamu Destekli Serbest Çalışanlar Eğitim Merkezleri], …   
 
-Gündüz ve/veya akşam ve/veya uzaktan eğitim yoluyla ders alırsınız.  
(İtfaiye, polis, savunma, havacılık gibi üniformalı mesleklere ilgi duyuyorsanız 
daha geniş bilgiyi ‘De wijze stap [Bilge Adım]’ broşüründe bulabilirsiniz: 
https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de-wijze-stap.php ). 

Süre Eğitim birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir. 

Amaç  -Eğitimden sonra devamlı bir iş bulma şansınız daha yüksek olur. 
Ne kadar çabuk iş bulacağınız sektöre ve knelpunt (istihdam açığı bulunan) 
meslek olmasına bağlıdır. Bilgi: knelpuntberoep işverenlerin uygun aday 
bulmakta zorlandıkları mesleklerdir.  

 
Maliyet - İş arayanlar için tüm VDAB kursları ücretsizdir.   

VDAB aracılığıyla yükseköğretime de devam edebilirsiniz (örneğin hemşirelik (bkz. 
S.14)). Eğer VDAB tarafından tanınan bir eğitim takip ederseniz, VDAB eğitim 
masraflarınızı öder. 
 
- Eğer geliriniz düşükse CVO’da bir indirimden faydalanabilirsiniz. 
 
-Syntra’da her kursun fiyatı farklıdır. İndirim talep etme imkânı da yoktur. 

Giriş 
koşulları 

-oturum belgeleri 
  
-VDAB'de bir kurs takip edebilmek için 18 yaşında olmanız ve temel düzeyde 
Hollandaca bilmeniz gerekir. İş arayan olarak VDAB’ye kaydolmalısınız.  
 
-CVO’da meslek eğitimi takip edebilmeniz için 16 yaşını doldurmuş olmanız veya 
15 yaşından itibaren ortaöğretimin ilk iki yılını tamamlamış olmanız gerekir. 
Bunu ancak akşamları yapabilirsiniz, çünkü ortaöğretime devam etmek 
zorundasınız (zorunlu eğitime tabisiniz). Ancak 18 yaşından itibaren zorunlu 
eğitim kapsamı dışında kaldığınızdan dolayı dersleri gündüz saatlerinde takip 
edebilirsiniz.  Hollandaca dilini iyi konuşuyor ve anlıyor olmalısınız.  
 
-18 yaşından itibaren Syntra’da eğitime başlayabilirsiniz. Bazı kurslara 
başlayabilmek için lise diplomanızın olması ya da giriş sınavını geçmeniz ya da 
EVC/EVK – [Önceden edinilmiş yeterlilikler/nitelikler] prosedürünü geçmeniz 
gerekir. 
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Diploma Kurs sonunda  

- bir belge, (bölüm) sertifikası veya diploma alırsınız 
Ek bilgi Meslek eğitiminin yanında VDAB’de aşağıdaki konularda bilgiler alırsınız:  

-  Hollandaca (bir mesleğe hazırlık için), 
-  Nasıl meslek seçerim, 
-  Nasıl iş bulurum, 
VDAB'nin OKOT programı veya bir se-n-se sertifikası (ortaöğretim sonrası 
ortaöğretim) aracılığıyla bir ortaöğretim veya yükseköğretim diploması (meslek 
yüksekokulları veya profesyonel lisans) alabilirsiniz. www.vdab.be/opleidingen 
adlı siteyi inceleyin. 
Arama çubuğunda “OKOT”a tıklayın. 
 
VDAB: https://www.vdab.be/anderstalig  
https://www.vdab.be/opleidingen 
 
 
İngilizce VDAB: https://www.vdab.be/english 
 
 
CVO: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-beroep-een-taal-of-ict-
vaardigheden-aanleren 
 
 
Syntra Midden-Vlaanderen: https://www.syntra-mvl.be/ 
 
 
Genel:  
De wijze stap broşürü için: https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de-
wijze-stap.php  
 

Yardım -Uyum programı veya Parkoer’u takip etmeniz halinde, IN-Gent vzw size 
yardımcı olabilir (bilgi için bkz. S.5 ve 6). 
-De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen www.destapgent.be  
 -CVO, VDAB, Syntra 
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5. Welke cursussen Nederlands zijn er?  
Hangi Hollandaca kurslar mevcuttur? 

İçerik -Hollandaca anadiliniz değil de ikinci diliniz olduğundan 
dolayı NT2 (Yabancılar için Hollandaca) kurslarından söz 
ediyoruz. 
 
-Hollandacayı adım adım öğrenirsiniz. Alfabeyi öğrenme 
(Latin alfabesi), A1 (Modül 1.1), A2 (Modül 1.2), B1 (4 
modülden oluşur), B2 (Modül 3.2), C1 (Modül 4.2) ve C2 
gibi seviyelerden oluşur.    
 
-CVO, CBE, UCT Üniversite, VDAB gibi kurs düzenleyen 
okullar/eğitim kurumları vardır. 
 
-Dersler gündüz, akşam, bazen de hafta sonları verilir ve 
günde 3-4 saat sürer. 
 
-IN-Gent vzw doğru kursu bulmanızda size yardımcı olur. 
Bir mantık testi ve muhtemelen Hollandaca seviye tespit 
testine tabi tutulursunuz.  
Bir kursa kaydedilir ya da başka bir okula yönlendirilirsiniz.  

Süre -Kurs süresi değişiklik gösterebilir. Haftada dört veya beş 
oturum şeklinde verilen bir kurs, elbette haftada bir gün 
verilen kurstan daha çabuk biter. 
-A1 modülü UCT’de 1 ay sürerken, CVO’da 3 ay, CBE’de 1 
yıl sürer. Eğer önce alfabeyi öğrenirseniz, ilk seviye (A1) 
modülünü tamamlamanız 2,5 yıl sürer. 

Hedef -Günlük yaşamınız için Hollandaca öğrenirsiniz.  
-Bilgi için: VDAB’de Hollandaca kursu takip etmeniz, iş 
bulmak için Hollandaca öğrendiğiniz anlamına gelir. 
Başlamak için zaten temel Hollandaca bilgisine sahip 
olmanız gerekir (bilgi için bkz. VDAB S.7). 

Maliyet -Maliyeti okula ve kursa göre değişir.   
-Burs alarak UCT’ye (Üniversite Dil Eğitim Merkezi) 
daha ucuz fiyata kayıt yaptırabilirsiniz.   
Görevliye daha ucuz bir fiyata kaydolup 
kaydolamayacağınızı sorun.  

Giriş koşulları - NT2 kursuna ancak 16 yaşından itibaren katılabilirsiniz. 
NT2 derslerini bu yaştan itibaren okul derslerinizle kombine 
ederek takip edebilirsiniz.    
-oturum belgeleri 
Yasal oturum izniniz yoksa, Hollandaca öğrenme olanakları 
için Wegwijs in Gent [Gent rehberi] adlı broşürü inceleyin:  
http://wegwijsingent.be/taal 

Diploma Her modül sonunda bir (bölüm) sertifikası alırsınız. 



Vertaling Nederlands-Turks. 
Dit is de vertaling Turks van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 
 

8 
 

Ek bilgi Seviyelere genel bakış için: 
https://www.in-
gent.be/sites/default/files/overzicht%20niveaus%20NT2%2
0-%20nieuwe%20ERK-berg.pdf 
 
IN-Gent vzw hakkında bilgi için: 
https://www.in-gent.be/voor-jou/nederlands/wil-je-
nederlands-leren 
 
Boş zamanlarınızda da Hollandaca öğrenebilirsiniz/pratik 
yapabilirsiniz: https://www.in-gent.be/voor-
jou/nederlands/oefenen : 
- Mektup arkadaşları (Hollandaca konuşan biriyle e-
postayla yazışma), 
- Online konuşma (Hollandaca konuşan bir rehber eşliğinde 
online grupta Hollandaca pratik yaparak). 
- Evde Hollandaca pratik yapmak (Hollandaca pratik 
yapabileceğiniz her tür uygulamalar ve web siteleri), 
- Open-bar [açık-bar], koffieklets [kahve sohbeti] 
(Hollandaca pratik yapabileceğiniz konuşma grupları). 
Daha geniş bilgiyi https://in-gent.be/voor-jou/ontmoeting-
en-vrije-tijd), adlı web sitesinde bulabilirsiniz. 
- Samen Gentenaar [Gent sakiniyle beraber], (bir Gent 
sakiniyle gezinti yapma, Gent’i tanıma, birbirini tanıma ve 
bu arada da Hollandaca pratik yapma). Daha geniş bilgiyi 
şu sitede bulabilirsiniz: https://in-gent.be/samen-
gentenaar . 
 

Yardım IN-Gent vzw, info@in-gent.be, 09 265 78 40,  
Kongostraat 42, 9000 Gent. 
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6. Wat kan ik volgen voor persoonlijke ontplooiing?  
Kişisel gelişimim için hangi kursları takip edebilirim? 

İçerik -Okula fazla gitmediniz ve ilginizi çektiği için, işiniz için veya CVO’da 
(Yetişkinler Eğitim Merkezi) bir eğitime hazırlanmak için bir kursa gitmek 
istiyorsunuz ya da ehliyet teori sınavına hazırlanmak istiyorsunuz. Öyleyse 
Temel Eğitim Merkezi’nde (CBE) bir kurs takip edebilirsiniz: 
https://www.ligo.be/ 

Hesap yapma, dil, toplum, bilişim/bilgisayar, ehliyet teori sınavı… 
gibi konularda ders alabilirsiniz. 

 

-Bir CVO’da (Yetişkinler Eğitim Merkezi) https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?n=4&hz=true&hs=317+41
7&f=gent 

şu konularda eğitim alabilirsiniz: bilişim, bir yabancı dil öğrenme 
(Fransızca, İngilizce, Lehçe, İspanyolca, Rusça, Arapça, Türkçe… gibi) veya 
dikiş, ağaç işleri, fırında ekmek pişirme, … gibi bir kurs takip edebilirsiniz.  

  

-Yaratıcı olmak ve sanatsal becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız sanat 
akademisinde (Yarı Zamanlı Sanat Eğitimi (DKO)) Resim, Fotoğrafçılık, 
Tiyatro, Keman, … gibi) bir kurs takip edebilirsiniz. 
https://www.academiegent.be/ 

 

-Spor eğitmeni olmak, spor aktivitelerinde veya kamplarda rehberlik 
yapmak istiyorsanız, Flaman Eğitmenler Okulu’nda tamamlayıcı kurslar 
takip edebilirsiniz: https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-
sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen/ 

 

-Kısa süreli bir formasyon etkinliği takip etmek isterseniz (farkındalık kursu, 
seramik, doğa gezintisi, … gibi), birçok sosyo-kültürel yetişkin etkinliğine 
başvurabilirsiniz.  

Özel girişimlerde de çok sayıda kurs olanağı vardır.    

Süre -kursa bağlıdır 

Hedef -kişisel gelişim 

Maliyet -Kurslar bazı durumlarda ücretsizdir (örneğin CBE’de). Kursların çoğunda 
kayıt ücreti ödersiniz. Bazen indirimden faydalanabilirsiniz. 

Giriş 
koşulları 

- 18 yaşından itibaren 

-Yarı Zamanlı Sanat Eğitimi ve CVO’da kurslara genellikle daha erken yaşta 
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başlayabilirsiniz. 

Diploma Kurs sonunda 

-bir sertifika, belge, bölüm sertifikası, katılım belgesi, … alırsınız 

Ek bilgi De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen: 

https://www.destapgent.be/vol/persoonlijke-ontplooiing.php 

Yardım De Stap - Leerwinkel Oost-Vlaanderen, info@destapgent.be, 09 233 75 
15, De Krook Kütüphanesi’nde, 2. katta, Miriam Makebaplein 1, 9000 
GENT.  
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7. Nuttige informatie.  

   Faydalı Bilgiler 

  

- tecrübe kazanmak ve yardımcı olmak için gönüllü 
çalışma 

İş ilanları : Gönüllü işler 

https://eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent/home 

-Ek gelir elde etmek için tatil işi veya öğrenci işi  

https://stad.gent/nl/student-gent/werken-tijdens-je-
studies/jobstudenten 

 

-Eğitim veya meslek seçiminde size yardımcı olacak ücretsiz 
bilgisayar programlarını Onderwijskiezer.be adlı sitede: 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php  

veya VDAB.be adlı sitede: https://www.vdab.be/ 

Ve 

https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me  adlı web 
sitesinde bulabilirsiniz. 

-Öğrenciler için işler, ehliyet, eğitim ve diğer temalar 
hakkındaki bilgileri  www.watwat.be adlı sitede bulabilirsiniz. 

 

Boş zamanlarınızda buluşma, müzik, spor ve eğlence 
etkinliklerini //participatiemarkt.in-gent.be adlı sitede 
bulabilirsiniz. 
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8. Een diploma secundair onderwijs behalen via het Secundair 
Volwassenenonderwijs (CVO).  
Yetişkinler Eğitim Merkezi (CVO)- Ortaöğretim yoluyla lise diploması alma. 

İçerik - Yetişkinler Eğitim Merkezi’nde (CVO) ortaöğretime devam edersiniz.  
- Dersler modüller halinde düzenlenmiştir. 
- Gündüz, akşam veya hafta sonu dersleri takip edebilirsiniz. Bazen de dersleri 
kendi başınıza çalışmayla kombine edebilirsiniz. 
 
-2 program seçme hakkınız vardır: 
1) ASO [Genel Lise] –Sadece genel teori dersleri verilir. 
 
2) Mesleki eğitim programı (bir meslek öğrenmeye yönelik uygulamalı dersler) 
+ (AAV) Tamamlayıcı Genel Dersler eğitimi (genel teori dersleri, Hollandaca, 
matematik vb. gibi). 
-Her iki eğitimi aynı anda almak zorunda değilsiniz. 
-Bu eğitimleri aynı CVO kurumunda takip etmek zorunda da değilsiniz. 
 
-Diploma alma amaçlı/mesleki eğitim bölümlerinin bulunduğu uzun bir listeden 
bölüm seçimi yapabilirsiniz.   
https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_studiegebieden2.
php  
 

Süre -kişisel planlamanıza bağlıdır 
Gündüz, tam zamanlı ve ‘muafiyet’ almadan takip ederseniz 2 yıl kadar sürer. 1 veya 
1,5 yılda tamamlanabilecek programlar da vardır.   
 

Hedef  -Yüksek eğitime veya işe hazırlık 

Maliyet -AAV ve ASO bölümünde kayıt ücreti yoktur 
-Ders materyal ücretlerini ödersiniz 
-Mesleki eğitim bölümü için kayıt ücreti ödersiniz 
-Bazı hallerde indirimden faydalanabilir ya da hiç ücret ödemezsiniz. Koşulları sorun. 
-Haftada en az 17 saat ders takip ederseniz çocuk parası (www.groeipakket.be) 
almaya devam edersiniz.  
-Lise diplomanızı aldıktan sonra ödediğiniz kayıt ücretlerini Flaman 
Hükümeti’nden geri almak için bir prim başvurusunda bulunabilirsiniz.  

Giriş 
koşulları 

- ASO ve AAV için 18 yaş veya öğretim yılının 31 Aralık gününden önce 18 yaşında 
olmalısınız 
-Dersleri takip edebilecek düzeyde Hollandaca biliyor olmalısınız. Bunu bir dil testiyle 
ispatlamalısınız. 
-Belçika vatandaşı ya da Belçika’da yasal oturum hakkına sahip olmalısınız. 
- Bilgilendirme seansına ve giriş görüşmesine katılmalısınız. Muafiyet sınavlarına 
girmeniz için imkân tanınır. 
 

Diploma Kurs sonunda: 
- başarmanız halinde ilgili modülün bölüm sertifikası 
- ASO’nun tüm modüllerinden geçtikten sonra lise diploması 
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- AVV derslerinden aldığınız sertifikalar ve mesleki eğitim dersleri birlikte lise 
diplomasını oluşturur. 

Ek 
bilgiler 

de SOCIALE SCHAKEL plusKLAS aracılığıyla bu eğitime hazırlanabilirsiniz.  
(OKAN sonrası OKAN). OKAN takip koçunuzdan daha geniş bilgi isteyin.   
 
Doğu Flandra hakkında bilgi için: De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen’ın web 
sitesinde ‘Yetişkinler eğitimi yoluyla nasıl lise diploması alabilirim’ adlı başlık 
altındaki bilgilere bakınız: 
https://www.destapgent.be/faq/faq_list.php?categorieid=5 
 
https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2019-
2020/1911DiplomagerichteTrajectenSchema.pdf  
 
Lise diploması almakla ilgili tüm olanakları aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:  
https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma.php 
 

Lise diploması (SO) neden önemlidir? 
Bir SO diploması: 
- nitelikli olmanızı sağlar 
- ASO, BSO, KSO ve TSO diplomaları size yükseköğretime giriş hakkı verir.  
- iş bulmanıza yardımcı olabilir;   
- kariyer fırsatlarınızı ve maaşınızı etkiler; 
- Kamuda C seviyede işe girme fırsatı tanır.  
Ayrıca kendinizi geliştirmenin bir yoludur. 

Yardım 

 

 

  

-De Stap -Leerwinkel Oost-Vlaanderen www.destapgent.be  
 
-17 ile 25 yaş arasındaysanız, Gent’te ikamet ediyor veya çalışıyorsanız ya da 
eğitim alıyorsanız;   
Seçim yapmada, eğitime devam etmede ve nitelik almada veya lise diploması 
almada yardım almak için Word Wijs ile iletişime geçin. Bu, ücretsiz ve isteğe 
bağlıdır. 
Word Wijs, Kleine Raamhof 8, 9000 Gent wordwijs@destapgent.be veya 0494 
93 45 65, 0494 93 45 65 veya 0485 44 67 03 
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9. Een diploma secundair onderwijs behalen via Examencommissie Secundair 
onderwijs. Ortaöğretim Merkezi Sınav Komisyonu yoluyla lise diploması alma 

İçerik -Okulda ders takip edilmez, derslere kendi başınıza çalışmak zorundasınız. 
- Ders kitaplarını ve faydalanacağınız kaynakları kendiniz temin etmelisiniz. 
-Sınavlara Brüksel’de girmelisiniz. 
-Sınavlar tüm yıla yayılarak düzenlenir.  
-Sınav kontenjanı sınırlıdır ve sınavlar ağırlıklı olarak yazılı sınav şeklindedir.  
-Uygun sınav tarihlerini gözeterek sınav tarihlerini kendiniz belirlersiniz. 
-BSO’nun üçüncü kademesinde (mesleki eğitimin son iki yılı) uygulama deneyimi 
yaptığınıza dair belge sunmalısınız. 
- Bu yolla eğitim almak isterseniz önce sistemin nasıl işlediğinin izah edildiği zorunlu 
(online) bilgilendirme toplantısına katılmalısınız. 

Süre -kişisel planlamanıza bağlıdır 

Hedef -lise diploması veya sertifikası alma 

Maliyet -Her öğrenim dalı için 33 Euro 
-Eğitim materyallerini (ders kitapları …) kendiniz satın alırsınız. 

Giriş 
koşulları 

- Yaşınız ya da önceki eğitiminiz önemli değildir. 
 
- Kayıt için bir kimlik kartınızın (veya başka bir resmi kimlik belgeniz) olması gerekir  

Diploma Sonunda: 
-ortaokul birinci kademe sertifikası (ilk 2 yıl) veya 
-ortaokul ikinci kademe sertifikası (3 ve 4. yıl) (ASO, BSO, KSO veya TSO 
bölümünde) veya 
-Lise diploması (ASO, BSO, KSO veya TSO bölümünde). 

Ek bilgi Sınav Komisyonu:  
https://examencommissiesecundaironderwijs.be/ 
 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_examencommissie.php 
 

Yardım -17 ile 25 yaş arasındaysanız, Gent’te ikamet ediyor veya eğitim görüyor 
veya çalışıyorsanız;  
Seçim yapmada, eğitime devam etmede ve nitelik almada veya lise diploması 
almada yardım almak için Word Wijs ile iletişime geçin. Bu, ücretsiz ve isteğe 
bağlıdır. 
 
Word Wijs, Kleine Raamhof 8, 9000 Gent wordwijs@destapgent.be veya 0494 93 
45 65, 0494 93 45 65 veya 0485 44 67 03 
- Flandra’daki eğitim dükkânları için: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels 
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10. Hoger onderwijs: Graduaatopleidingen.  

Yükseköğrenim: Yüksekokullar eğitim programları 

İçerik -Yüksekokullar, lise ile profesyonel lisans eğitimi arasında bulunan okullardır. 
 
 -Okulda derslerin çoğu uygulamalıdır (programın yaklaşık üçte biri).  
 
- Okulda takip ettiğiniz dersleri, kendi başınıza çalışmayla kombine edersiniz.  
 
- Eğitim gündüz, akşam veya hafta sonları düzenlenebilir. 
 
-Aşağıdaki bölümlerin herhangi birinden bir yıl içinde yüksekokul diploması alabilirsiniz: 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php 
 
 

Süre -Eğitim programı 90 ila 120 öğrenim kredisi arasındadır.  
-Eğer dersleri gündüz takip ederseniz, yaklaşık 2 yıl sürer. 
-Eğer dersleri akşamları takip ederseniz genellikle 3 yıl sürer. 
 

Hedef  - Bu eğitimler sizi bir mesleğe ya da bir profesyonel lisans programında eğitime 
devam etmeye hazırlar.  

Maliyet -Eğer bir yüksek okula kaydolursanız kayıt ücreti ödersiniz. Bu eğitim ücreti 
sabit bir meblağ ve aldığınız her öğrenim kredisi başına bir meblağdan oluşur. 
 
-Eğer geliriniz düşükse, bazı koşullar altında öğrenim ödeneği alabilirsiniz. Bu 
durumda burslu veya neredeyse burslu öğrenci olursunuz.  
Daha geniş bilgi için: https://studietoelagen.be/ 
 
Öğrenim bursu konusunda kişisel durumunuzla ilgili bilgi için yüksek okulun 
öğrenci işleri dairesine başvurabilirsiniz: 
https://centenvoorstudenten.be/partners/ 
 
 

Giriş 
koşulları 

- Lise diplomanız veya ortaöğretim 6. sınıf sertifikanız olmalı (sertifikanızı 
alalı 3 yıl geçmişse).  
- Eğer diplomanız veya sertifikanız yoksa giriş sınavına girebilirsiniz.  
Bu sınav en fazla 100 dakika sürer ve 4 bölümden oluşur: 
-kelime hazinesi, 
-okuduğunu anlama, 
-hesap yapma (hesap makinesiyle), 
-sayısal muhakeme (hesap makinesiyle). 
Başarılı olmak için toplamda yüzde 50 almanız gerekir. 

Diploma Sonunda: 
- yüksek okul 'ön lisans’) diploması  
- Eğer gerekiyorsa aynı anda lise diploması da alabilirsiniz. Bunun için bir 
CVO’da Tamamlayıcı Genel Eğitim (AAV) derslerini takip edersiniz, Yetişkinler 
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Ortaöğretimi hakkında bilgi için bkz. S.9. 
 

Ek bilgi Flandra’daki yüksekokullar hakkında daha geniş bilgiyi Onderwijskiezer 
[öğrenim seçimi] sitesinde bulabilirsiniz: 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php 
Doğu Flandra’daki yüksekokulların listesini 3 yüksekokulun web sitesinde 
bulabilirsiniz: 

 Arteveldehogeschool 
 Hogeschool Gent 
 Odisee 

 
 

hulp  - De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen, info@destapgent.be, 09 233 75 15, De 
Krook Kütüphanesinde, 2. katta, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT.  
www.destapgent.be  
 
-IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840 /web sitesi: 
https://www.in-gent.be/voor-jou/onderwijs/zoek-je-een-school/voor-jezelf 
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11. Hoger Onderwijs: HBO5 verpleegkunde.  

Yükseköğretim: HBO5 Hemşirelik. 

İçerik - Çok fazla uygulama yaparsınız. 
- Mesleğinizi iyi yapmak için gerekli teorik bilgileri öğrenirsiniz. 
- Bu yüksekokul eğitimi ortaöğretim ile profesyonel lisans eğitimi arasındadır.   
-Dersler (genellikle) gündüzleri takip edilir. Eğer çalışıyorsanız programınızı 
uyarlayabilirsiniz.  
- Bu bir yüksekokul eğitimidir, ancak dersleri, tam zamanlı eğitim veren bir 
lisede takip edersiniz. Bu lise, yüksekokulla birlikte çalışır. 
-Profesyonel lisans (PBa) ile Hemşirelik arasındaki fark nedir (daha geniş bilgi için 
bkz. S.15)? 
 HBO5 Hemşirelik: standart program 3 yıl sürer. Bu eğitimi bir lisede alırsınız.  
 PBa-eğitimi Hemşirelik bölümünün eğitim süresi 240 öğrenim kredisinden 

oluşur ve standart program 4 yıl sürer. Bu eğitimi bir yüksekokulda alırsınız. 
 HBO5 Hemşirelik için kayıt ücreti ödemezsiniz.   
 HBO5 programı daha çok uygulama ağırlıklıdır ve öğrencinin kendi 

durumuna uyarlıdır.   
Süre - 3 yıl ve 5 modülden oluşur 

- 1 Eylül ve 1 Şubat tarihlerinde başlayabilirsiniz. 
Hedef  - hemşirelik mesleği (ancak ana modülleri tamamladıktan sonra zaten bakıcı 

statüsüne sahip olursunuz) 
- Çalıştığınız bölüme bağlı olarak, lisans derecesine sahip bir iş arkadaşınızla aynı 
işi yapabilirsiniz. Ancak idarecilik veya bazı uzmanlık gerektiren pozisyonlar, 
sadece lisans derecesi bulunan kişiler tarafından yapılabilir. 
- Bir yüksekokuldan lisans derecesi almak için bir tamamlayıcı program takip 
etmeniz mümkündür.  

Maliyet - Kayıt ücreti yoktur  
- ancak eğitim ziyaretleri, hastane üniforması satın alma/kiralama vb. için kurs 
ücreti ödersiniz. 

Giriş 
koşulları 

- lise diploması 
- veya BSO 3. kademe sertifikası (18 yaşına girmemiş olmalısınız) 
- veya yetişkinler ortaöğretim kurumundan alınan (en az 900 ders aldığınıza dair) bir 
sertifika  
 
- 18 yaşından büyükseniz ve ortaöğreniminizi tamamlamamışsanız orta dereceli okullar 
tarafından düzenlenen giriş sınavıyla bu eğitime başlayabilirsiniz. Okul sizin 
Hollandaca ve matematik seviyenizi test eder. Bir de motivasyon mektubu yazmanız 
istenebilir.  
 

Diploma - hemşirelik ön lisans diploması alırsınız. 
 
- Ortaöğretimin 2. kademesini bitirdiğinize dair belgeniz varsa (4SO), HBO5 
Hemşirelik bölümünden mezun olunca otomatik olarak lise diplomasını da 
alırsınız. 
 
- Bir CVO'da alınan Tamamlayıcı Genel Eğitim Sertifikası (AAV) ile en fazla dört 
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yıl önce alınmış bir BSO [Meslek Bölümü] 6. sınıf sertifikanız varsa (bkz. AAV 
hakkında S.11), iki ana modülü tamamladıktan sonra (HBO5 eğitiminin 1. 
sınıfının sonunda) lise diploması alırsınız. 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma_plus18.php?age
=2&var=verpleegkunde 
 
-Geldiğiniz ülkeden aldığınız öğrenim belgelerini inceleyin. Onları da kullanmanız 
mümkün olabilir.  
Flandra’da ortaöğretime devam etmişseniz karnelerinizi hazırda bulundurun.  
Ortaöğretim ikinci kademe (4SO) sertifikasını, merkezi sınav komisyonu yoluyla 
da alabilirsiniz (bilgi için bkz. S.12).  

Ek bilgi Bu eğitime de SOCIALE SCHAKEL plusKLAS aracılığıyla da hazırlanabilirsiniz.   
(OKAN sonrası OKAN). Daha geniş bilgiyi OKAN takip koçunuzdan isteyin.   
 
VDAB’de yabancılar için sosyal fayda kursu ön eğitimi alarak buna hazırlanabilirsiniz. 
(VDAB hakkında daha geniş bilgi için bkz. S.7): web sitesi 
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/904306/Vooropleiding_social_profit_v
oor_anderstaligen 
 
Hemşirelik bir knelpuntberoep ‘eleman açığı bulunan’ bir meslektir. VDAB 
aracılığıyla HBO5- hemşirelik diploması alabilirsiniz: https://www.vdab.be/zorg  . 
VDAB öğrenim materyal giderlerinizi öder. Bazı durumlarda derse katılmak için 
yol parası gibi ödenekler de alırsınız. İş arayan olarak VDAB’ye kaydolmalısınız. 
 
HBO5 Hemşirelik hakkında bilgi için: 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70 
 
 

Yardım  
- De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen, info@destapgent.be, 09 233 75 15, 
De Krook Kütüphanesinde, 2. katta, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT.  
www.destapgent.be  
 
-IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840/web sitesi 
https://www.in-gent.be/voor-jou/onderwijs/zoek-je-een-school/voor-jezelf 
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 12.Hoger onderwijs: Bachelor.  
Yükseköğrenim: Lisans. 

İçerik - İki farklı eğitim arasından seçim yapabilirsiniz: profesyonel lisans (PBa) veya 
akademik lisans (ABa).  
 
-Profesyonel lisans (PBa) bir yüksekokulda takip edilir. İçeriği: geniş genel 
eğitim, mesleğe özel bilgiler, staj/işyeri tanıma. 
  
Akademik lisans (ABa) ve ardından yüksek lisans (Ma) bir üniversite/Sanat 
Okulunda takip edilir.  
Ağırlık geniş akademik (teorik) eğitim üzerinedir, bilimsel araştırma veya sanat 
alanında gelişim üzerine dayanır.  

Süre -180 öğrenim kredisi, standart program: 3 yıl tam zamanlı eğitim 
-İstisna: Hemşirelik: 240 öğrenim kredisi= standart program 4 yıl tam zamanlı eğitim 

Hedef  -PBa doğrudan bir meslek icra etmeye odaklıdır. Hemen çalışmaya başlayabilir ya 
da hazırlık programına katılarak yüksek lisansa devam edebilirsiniz.  
-ABa’nın hedefi: 
-Yüksek lisansa hazırlık, 
-bilimsel araştırma/ sanat alanında gelişim, 

Maliyet -Bir yüksekokula ya da üniversiteye kaydolmak için kayıt ücreti ödersiniz. 
-Geliriniz düşükse belirli şartlar altında eğitim ödeneği alma hakkınız olabilir. Bu 
durumda burslu ya da neredeyse burslu öğrenci olursunuz.  
Daha geniş bilgi için: https://studietoelagen.be/ 
Kişisel durumunuzla ilgili bilgi almak için üniversitenin veya yüksekokulun öğrenci 
işleri dairesine (STUVO) başvurabilirsiniz. 
https://centenvoorstudenten.be/partners/ 

Giriş 
koşulları 

-Başlamak için lise diplomanız olmalıdır (bilgi için bkz. S.11-12). Eğer yoksa giriş 
araştırmasına katılabilirsiniz (21 yaşından itibaren). 
 
-Geldiğiniz ülkeden aldığınız lise diplomanız var mı? Bu diploma geldiğiniz ülkede 
size üniversiteye başlama hakkı veriyor mu? O halde izin prosedürü aracılığıyla 
Flandra’da bir eğitime başlayabilirsiniz. Diplomanızın tasdikli bir örneğini ya da 
apostil tasdikli örneğini sunmalısınız. Daha geniş bilgiyi şu sitede bulabilirsiniz: 
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/diploma.htm 
 
-Ön lisans diplomasıyla da yükseköğretime başlayabilirsiniz (bilgi için bkz. 
S.13.14) 
 
-Tıp fakültesi ve diş hekimliği için zorunlu bağlayıcı giriş sınavı vardır. 
 
-Sanat Okullarında da zorunlu sanatsal bağlayıcı giriş sınavları vardır.  
 
- Mühendislik bilimleri, veterinerlik, mimarlık, eğitim fakültelerine giriş için 
zorunlu birikim ve seviye tespit testleri yapılır. Bu testlerle beklenen başlangıç 
seviyesine ulaşmak için ortaöğretimde yeterli ön bilgiye sahip olup olmadığınız 
değerlendirilir. Bu testler zorunludur, ancak bağlayıcı değildir. Testlerde başarılı 
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olamazsanız da başlayabilirsiniz, ancak sizin için zor olacağını anlamış olursunuz. 
 
-Neredeyse tüm yükseköğretim kurumlarında eğitim dili Hollandacadır. 
Eğer ortaöğretimin (son) yılını tam zamanlı olarak tamamlamamışsanız, en az 
Hollandaca B2 Seviyesi sertifikası sunmanız ya da tıp ve diş hekimliği giriş sınavını 
başarmanız gerekir.  
 
-Eğer eğitime İngilizce olarak devam etmek istiyorsanız, İngilizce bildiğinizi 
ispatlamak zorundasınız. En azından B2 dil seviyesi belgesi sunmanız veya en az 
bir yıl İngilizce bir eğitimi tamamlamış olmanız gerekir. 
Okulların talep ettiği İngilizce seviyesini kendiniz de kontrol edin! 

Diploma -profesyonel lisans diploması (iş piyasasına yönelik) 
-veya akademik lisans diploması (yüksek lisans programına yönelik)  

Ek bilgi Yükseköğretimin yapısı 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_structuur.php 
 
Ortaöğretimde de bir yıl hazırlık sınıfı okuyarak yükseköğrenime 
hazırlanabilirsiniz.  
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_vj.php 
 
Yükseköğrenime hazırlanmak için başka bir seçenek de anadili Hollandaca 
olmayanlar için yükseköğrenime ön hazırlık yapmaktır.  
https://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs 

Yardım -Yüksekokullar öğrenci işleri departmanı:  
Yüksekokullar & üniversiteler 
https://centenvoorstudenten.be/partners/ 
 
-De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen, info@destapgent.be, 09 233 75 15, De 
Krook Kütüphanesinde, 2. katta, Miriam Makebaplein 1, 9000 GENT.  
www.destapgent.be  
 
-IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent, 092657840/web sitesi 
https://www.in-gent.be/voor-jou/onderwijs/zoek-je-een-school/voor-jezelf 
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KOLOFON 
 

18 Yaş OKAN Öğrencileri İçin Tercih Kılavuzu 
IN-Gent vzw, De Stap- Leerwinkel Oost-Vlaanderen İşbirliğiyle 

 
 
IN-Gent v.z.w.  
Kongostraat 42 
9000 Gent 
 
T 09 265 78 40 
E info@in-gent.be 
W www.in-gent.be 
 
Sorular/Yorumlar 

Ludmila Vysotskaya 
 18 Yaş altı Öğrencileri Eğitime Yönlendirme Memuru 

Bireysel Rehberlik Bölümü 
ludmila.vysotskaya@in-gent.be 

 
Sayfa Düzeni 
IN-Gent vzw 

 
Baskı 
Mayıs 2021 
 
Sorumlu Yayımcı 
Astrid De Bruycker, Başkan, IN-Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent 
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