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Uitnodiging informatiesessie Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen 2020-2021 

Wens je een Nederlandstalige opleiding te volgen aan een hogeschool of universiteit? Dan is het 

Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen iets voor jou!  

Waar? 

IN-Gent vzw - Kongostraat 42 - 9000 Gent 

 Door de maatregelen tegen het coronavirus waarschijnlijk online. Als je inschrijft voor een 

infosessie via de link onderaan, mailen we jou tijdig de laatste informatie. Bedankt voor je begrip! 

Wat? 

Een informatiesessie (2u) waar je terecht kan met al je vragen over het Voortraject Hoger Onderwijs.  

- Vrijdag 13 maart 2020: 10u, Nederlandstalige informatiesessie 
- Vrijdag 13 maart 2020: 14u, Engelstalige informatiesessie 

 
- Woensdag 6 mei 2020: 10u, Engelstalige informatiesessie 
- Woensdag 6 mei 2020: 14u, Nederlandstalige informatiesessie 

 
- Vrijdag 5 juni 2020: 10u, Engelstalige informatiesessie  
- Vrijdag 5 juni 2020: 14u, Nederlandstalige informatiesessie 

 
- Maandag 29 juni 2020: 10u, Nederlandstalige informatiesessie 
- Maandag 29 juni 2020: 14u, Engelstalige informatiesessie 

 
- Dinsdag 30 juni 2020: 18u, Nederlandstalige informatiesessie 

 
Interesse?  

Schrijf je online in voor één van deze informatiesessies via: https://in-gent.be/voortraject. 

 

Contact: Lisa Van Elsen, IN-Gent vzw, lisa.vanelsen@in-gent.be 

http://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs. 

Tot dan. Van harte welkom! 
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Invitation: information session of the preparatory training for higher education for foreign 

speakers 2020-2021 

Are you planning to start studies in Dutch at a University or University College? In that case, the 

preparatory training of higher education for foreign speakers might be perfect for you! 

Where? 

IN-Gent vzw - Kongostraat 42 - 9000 Gent 

 Due to the measures against coronavirus the session will probably be online. If you registrate 

through the link below, we will e-mail you the latest information in time. Thank you for your 

understanding! 

 

What? 

An information session (2h) to answer all your questions about the preparatory training of higher 

education for foreign speakers.  

- Friday 13th of March 2020: 10h, information session in Dutch 
- Friday 13th of March 2020: 14h, information session in English 

 
- Wednesday 6th of May 2020: 10h, information session in English 
- Wednesday 6th of May 2020: 14h, information session in Dutch 

 
- Friday 5th of June 2020: 10h, information session in English 
- Friday 5th of June 2020: 14h, information session in Dutch 

 
- Monday 29th of June 2020: 10h, information session in Dutch 
- Monday 29th of June 2020: 14h, information session in English 

 
- Tuesday 30th of June 2020: 18h, information session in Dutch 

 
Are you interested?  

Online registration for one of these sessions is required: https://in-gent.be/voortraject 

Contact: Lisa Van Elsen, IN-Gent vzw,  lisa.vanelsen@in-gent.be 

http://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs 

Looking forward to meeting you! 
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