
 

Stap 1:  

 

Je dient een online aanvraag in via de link op de Odisee website.    

 

In de online toepassing moet je vervolgens de volgende documenten opladen: 

 

1. Een scan van je identiteitsbewijs (voor- en achterkant)  

 

- EER onderdanen: een scan van je identiteitskaart of een scan van je Belgische verblijfskaart   

- Niet-EER onderdanen: een scan van je Belgische verblijfskaart  

Uitzondering: ben je een niet-EER onderdaan en ben je van plan om een studentenvisum aan te 

vragen om in België te komen studeren, laad dan een scan op van de identiteitspagina van je 

internationaal paspoort 

 

2. Een scan van je origineel diploma secundair onderwijs  

 

Indien je diploma niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits werd afgeleverd, dien je het ook 

te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaling dient tevens te worden gelegaliseerd.  

Gelieve ook een scan van de gelegaliseerdei vertaling op te laden.  

 

Heb je je diploma secundair onderwijs nog niet behaald op het moment dat je je aanvraag 

indient, gelieve dan je tussentijdse resultaten op te laden, alsook een brief van je school waarin 

ze aangeven dat je verwacht wordt je diploma te behalen voor de start van het academiejaar 

2021-2022. Word je toegelaten dan zal je je diploma wel nog dienen voor te leggen bij 

inschrijving.   

 

Heb je een gelijkwaardigheidsattest verkregen van NARIC Vlaanderen, gelieve dit document dan 

ook op te laden.  

 

3. Een scan van evt. bijkomende puntenlijsten of diploma’s indien je al eerder studeerde aan een 

instelling voor hoger onderwijs. 

 

Indien je documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits werden afgeleverd, gelieve 

tevens een gelegaliseerde kopie van de vertaling, door een beëdigd vertaler, op te laden.  

 

4. Een bewijs van voldoende kennis van de Nederlandse taal 

 

 Hier dien je je taalcertificaat op te laden. Bij de toelatingsvoorwaarden staat beschreven welke 

certificaten we aanvaarden. 

 

Indien je tenminste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs, of een geheel van 

tenminste 54 studiepunten in het hoger onderwijs, met succes in het Nederlands hebt afgelegd, 

dien je als bewijs je rapport, diploma of resultatenblad van dat school- of academiejaar op te 

laden.  

 

5. Een motivatiebrief  (A4 pagina)  

 



6. Een bewijs dat je de ‘application fee’ van 75 euro hebt betaald (indien van toepassing)  

 

Alle niet-EER studenten zonder langdurig verblijf (5 jaar) in België moeten een application fee van 

75 euro (exclusief eventuele bankkosten) betalen. Deze application fee kan enkel via 

overschrijving betaald worden. Kandidaat-studenten met een EER-nationaliteit moeten de 

application fee niet betalen.  

 

BELFIUS, Pachecolaan 44, B – 1000 Brussel 

Begunstigde: Dienst Studentenadministratie 

Adres: Warmoesberg 26, B-1000 Brussel 

IBAN-nummer: BE20 7785 9999 3656 

BIC/SWIFT code: GKCCBEBB 

Referentie: application fee 21-22 – je achternaam – je voornaam 

 

Opgelet: wie over een vluchtelingenstatuut of een statuut van subsidiaire bescherming beschikt, 

dient de application fee niet te betalen.  

 

7. APS certificaat (Enkel voor Chinese studenten met vooropleiding uit China) 

 

i Een gelegaliseerde kopie is een kopie die gelegaliseerd werd door de instelling die het document uitreikte 
(secundaire school, hogeschool, universiteit), een Belgische gemeente, of een kopie met een Apostille van Den 
Haag. Fotokopieën (in kleur) zijn niet voldoende. Je dient de eigenlijke gelegaliseerde kopieën aan te leveren.  

                                                                    


