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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kameroen. We
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende
diploma’s uit Kameroen met als doel: toelating tot het Nederlands hoger
onderwijs.

Disclaimer
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document.

Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik
van deze publicatie.
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Onderwijssysteem Kameroen

PhD/Doctorat du Troisième cycle
(PhD)

L7

L6
Diplôme d’Ingénieur
(university education/higher
professionnel education)

3-5

undergraduate postgraduate

3
L7

Maîtrise/Master
(university education)

L7
Postgraduate Diploma
(higher professional education)

1-2

Licence/Bachelor of Arts/of Science L6
(university education)
3

1

Brevet de Technicien SupérieurL5
(BTS)/Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT)/Higher
National Diploma(HND)
(higher professional education) 2
L4

Entrance examinations
L4
General Certificate of
Education – Advanced
Level
(senior secondary general
education)

L4
Baccalauréat de
l’Enseignement
Secondaire
(general senior secondary
education)

L4
General Certificate of
Education – Advanced
Level Technical/
Commercial
(senior secondary vocational
education)

2

3

2

L2
General Certificate of
Education – Ordinary Level
(senior secondary general
education)

L2
Brevet d’Etudes du
premier cycle du Second
Degré
(junior secondary general
education)

L3
General Certificate of
Education – Ordinary Level
Technical/Commercial
(junior secondary
vocational education)

5

4

First Leaving School Certificate/Certificat d’Etudes Primaires Élémentaires
(primary education)

0

5

Brevet de Technicien/
Brevet Professionnel/
Baccalauréat
Technique
(senior secondary
vocational education)

L4

3
L2
Certificat d’Aptitude
Professionnelle
(junior secondary vocational
education)

4
L1
6-7

Duur van de opleiding
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Waarderingstabel
In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s met de vergelijkbare
niveaus in het nationale kwalificatieraamwerk. De andere kolommen tonen de
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en
Europese kwalificatieraamwerk.
Buitenlands diploma

Nederlandse waardering en NLQF-

EQF-

niveau

niveau

General Certificate of Education,

ten minste een vmbo-t-

2

2

Ordinary Level (ten minste 6 vakken met

diploma

ten minste een havodiploma

4

4

Brevet d’Études du premier Cycle du

vmbo-t-diploma of

2

2

Second Degré

onderbouw havo

Baccalauréat de l’Enseignement

ten minste een havodiploma

4

4

General Certificate of Education

ten minste vmbo-t-diploma

3

3

(Technical/Commercial) Ordinary Level

voor het algemeen

4

4

1/2

1/2

2/3

2/3

3/4

3/4

een eindresultaat van A, B of C)
General Certificate of Education,
Ordinary Level (ten minste 4 vakken met
een eindresultaat van A, B of C) +
General Certificate of Education,
Advanced Level (ten minste 2 vakken)

Secondaire

vormende deel en mbodiploma (kwalificatieniveau 3
of 4) voor het
beroepsgerichte deel
General Certificate of Education

ten minste havodiploma voor

(Technical/Commercial) Advanced

het algemeen vormende

Level

deel en ten minste het mbodiploma (kwalificatieniveau 3
of 4) voor het
beroepsgerichte deel

Certificat d’Aptitude Professionnelle

mbo-diploma
(kwalificatieniveau 1 of 2)

Probatoire

mbo-diploma
(kwalificatieniveau 2 of 3)

Brevet de Technicien/Brevet

mbo-diploma

Professionnel/Baccalauréat

(kwalificatieniveau 3 of 4)

Technique
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Diplôme de Technicien

mbo-diploma

3/4

3/4

2 jaar hbo

5

5

1 jaar hbo

5

5

ten hoogste 2 jaar hbo

5

5

1 of ten hoogste 2 jaar hbo

5

5

Diplôme d’Ingénieur des Travaux

ten hoogste 3 jaar hbo

6

6

Diplôme d’Ingénieur de Conception

3 jaar hbo

6

6

Licence/Bachelor of Arts/of Science

ongeveer de bachelorgraad

6

6

(na 2007)

in het hbo of 2 jaar wo

Licence/Bachelor of Arts/of Science

bachelorgraad in het hbo of

6

6

(tot 2007)

2 jaar wo

Diplôme d’Ingénieur Agronome

(ten minste) de bachelor-

6/7

6/7

7

7

6/7

6/7

6/7

6/7

(kwalificatieniveau 3 of 4)
Diplôme d’Etudes Universitaires
Générales/Associate Degree
Diplôme de Technicien Supérieur de la
Santé/Diplôme en Soins Infirmiers
(2 jaar)
Diplôme de Technicien Supérieur de la
Santé/Diplôme en Soins Infirmiers
(3 jaar)
Brevet de Technicien Supérieur/
Diplôme Universitaire de Technologie/
Higher National Diploma

graad in het wo of
mastergraad in het hbo
Postgraduate Diploma/Maîtrise

ten minste de bachelorgraad

professionnelle

in het hbo

Maîtrise/Master

bachelorgraad in het wo of

(tot 2007)

mastergraad in het hbo

Maîtrise (zonder scriptie)

bachelorgraad in het wo of

(na 2007)

mastergraad in het hbo

Maîtrise (met scriptie) (na 2007)

4 jaar wo

7

7

Master (na 2007)

mastergraad in het wo of

7

7

7

7

7

7

hbo
Diplôme d’Etudes Approfondies/

mastergraad in het wo of

Diplôme d’Etudes Supérieures

hbo

Specialisées
Diplôme de Docteur en Médecine

4 jaar wo in de richting
geneeskunde
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NB
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of
-inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces
is afgerond.
• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website:
onderwijssysteem Nederland.
• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De
waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating
tot het mbo of de arbeidsmarkt.
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Introductie
De Republiek Kameroen is een land in West-Afrika.
Het voormalige Oost-Kameroen werd tussen 1916 en 1959 bestuurd door Frankrijk.
In 1960 werd het onafhankelijk en werd de naam veranderd in de Republiek van
Kameroen. De Brits bestuurde provincies van Zuid-Kameroen sloten zich hier in
oktober 1960 bij aan waarna de naam veranderde in de Verenigde Republiek
van Kameroen. Vanaf 1984 wordt het land de Republiek van Kameroen
genoemd.
De politieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij de Britse en Franse
ministeries van Onderwijs. Het voortgezet onderwijs valt onder het Ministry of
Secondary Education/Ministère Enseignements Secondaires en het hoger
onderwijs onder het Ministry of Higher Education/Ministère de l’Enseignement
Supérieur).
Er zijn 2 onderwijssystemen in de Republiek van Kameroen, het Britse systeem (in
de zuidwestelijke en noordwestelijke provincies) en het Franse systeem (in de
voormalige Franse provincies). De voertaal in het Britse systeem is Engels en de
voertaal in het Franse systeem is Frans.
Het academisch jaar loopt van september tot juni.
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Basis- en voortgezet onderwijs
Basisonderwijs
Er geldt een onderwijsplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het basisonderwijs
volgens het Engelstalige systeem duurt 7 jaar (leeftijdscategorie 6-12 jaar) en leidt
tot het First School Leaving Certificate. Het Franstalige systeem duurt 6 jaar
(leeftijdscategorie 5-12 jaar) en wordt afgesloten met het Certificat d’Études
Primaires Élémentaires.
Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs kan worden onderverdeeld in algemeen vormend
voortgezet onderwijs en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
Algemeen vormend onderwijs – Britse systeem
De diploma’s behaald in het voortgezet onderwijs in het Britse systeem (General
Certificate of Education, Ordinary- en Advanced-level) worden uitgegeven door
de General Certificate of Education Board (GCE-Board).
Lower secondary education
Diploma

:

General Certificate of Education, Ordinary Level

Leeftijdscategorie

:

12-17 jaar

Studieduur

:

5 jaar

Het niveau van het General Certificate of Education, Ordinary Level met een
eindresultaat van A,B of C voor ten minste 6 vakken is vergelijkbaar
met dat van ten minste het vmbo-t-diploma.

Upper secondary education
Diploma

:

General Certificate of Education,
Advanced Level

Leeftijdscategorie

:

17-19 jaar

Studieduur

:

2 jaar

Het niveau van het General Certificate of Education, Ordinary Level met een
eindresultaat van A, B of C voor ten minste 4 vakken, tezamen met het
Advanced Level (ten minste 2 vakken) is vergelijkbaar
met dat van ten minste een havodiploma.
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Algemeen vormend onderwijs – Franse systeem
De diploma’s behaald in het voortgezet onderwijs in het Franse systeem
(Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire) worden uitgegeven door het
Office du Baccalauréat du Cameroun.
General secondary education
Diploma

:

Brevet d’Études du premier Cycle
du Second Degré

Leeftijdscategorie

:

12-16 jaar

Studieduur

:

4 jaar

Het niveau van het Brevet d’Études du premier Cycle du Second Degré is
vergelijkbaar met dat van een vmbo-diploma (theoretische leerweg) of met
dat van de onderbouw van het algemeen voortgezet onderwijs, afhankelijk
van het gevolgde vakkenpakket.

Upper secondary education
Diploma

:

Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire

Leeftijdscategorie

:

16-19 jaar

Studieduur

:

3 jaar

Het niveau van het Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire is
vergelijkbaar met dat van ten minste het havodiploma.

Beroepsgericht voortgezet onderwijs – Britse systeem
Diploma

:

General Certificate of Education
(Technical / Commercial)

Leeftijdscategorie

:

12-19 jaar

Studieduur

:

7 jaar (5 jaar + 2 jaar).

Het General Certificate of Education Commercial of Technical kan zowel op
Ordinary Level als op Advanced Level worden gevolgd.

Het niveau van het General Certificate of Education (Technical/Commercial)
Ordinary Level is vergelijkbaar met dat van ten minste het
vmbo-t-diploma voor het algemeen vormende deel en
dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4 voor
het beroepsgerichte deel, afhankelijk van de richting.

Onderwijssysteem Kameroen | Nuffic | 1e editie, november 2008 | versie 5 , oktober 2016

9

Onderwijssysteem

| Waarderingstabel

Onderwijssysteem Kameroen

Het niveau van het General Certificate of Education (Technical/Commercial)
Advanced Level is vergelijkbaar met dat van ten minste een
havodiploma voor het algemeen vormende deel en
dat van ten minste een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4
voor het beroepsgerichte deel, afhankelijk van de richting.

De examens worden afgenomen door de GCE Board. Deze getuigschriften
geven toegang tot het hoger onderwijs in Kameroen.
Beroepsgericht voortgezet onderwijs – Franse systeem
Diploma

:

Brevet de Technicien, Brevet Professionnel,
Baccalauréat Technique

Leeftijdscategorie

:

12-19 jaar

Studieduur

:

7 jaar (4 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw).

De onderbouw wordt verzorgd door Collèges d’Enseignement Technique
Industrielle (CETI’s), duurt 4 jaar en leidt tot het Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) in commerciële en industriële richtingen. Het CAP geeft
aldaar toelating tot een middelbaar beroepsgerichte vervolgopleiding.

Het Certificat d’Aptitude Professionnelle is vergelijkbaar met dat van
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 1 of 2, afhankelijk van de richting.

De bovenbouw duurt 3 jaar en wordt aangeboden door privé Collèges
d’Enseignement Technique Industriel (CETI’s) en Lycées Techniques. De eerste 2
jaar leidt tot het Probatoire. Het Probatoire geeft in Kameroen geen toegang tot
het hoger onderwijs.

Het niveau van het Probatoire is vergelijkbaar met dat van een
mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting.

Na het afronden van het derde en laatste jaar wordt het Brevet de Technicien,
Brevet Professionnel of Baccalauréat Technique uitgereikt. Het Diplôme de
Bachelier de Technicien en het Brevet de Technicien zijn gelijkwaardig aan het
Baccalauréat in technische richtingen of vakken.
Studenten die een opleiding volgen die leidt tot het Brevet de Technicien kunnen
zich specialiseren in één van de volgende richtingen: manufacturing engineering,
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automobile engineering, surveying, metalwork. Bij het Baccalauréat Technique
kan men zich specialiseren in de richting civil engineering, electronics,
electrotechnology, mathematics and technology, industrial cooling systems of
general mechanics. Het Baccalauréat Technique wordt afgenomen door de
GCE Board.
Deze diploma’s bieden toegang tot een vervolgopleiding in het hoger
beroepsonderwijs.

Het Brevet de Technicien, Brevet Professionnel of Baccalauréat Technique
is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4,
afhankelijk van de richting.

Het Diplôme de Technicien betreft een 2-jarige opleiding, die gericht is op het
werken in subdivisional services of routes, construction, town planning, community
development en rural engineering.
De toelatingseis is zowel het Probatoire Technique als het GCE, Advanced Level
in één vak (wiskunde/natuurkunde) tezamen met ten minste 4 vakken op GCE,
Ordinary Level.
Het is niet nodig om in het bezit te zijn van het Diplôme de Bachelier de
Technicien om toegelaten te worden tot deze 2-jarige opleiding, maar soms kan
er op basis van het Bachelier vrijstelling tot ten hoogste 1 jaar worden verleend.
Dit diploma biedt in Kameroen toelating tot een vervolgopleiding in
overeenkomstige richting in het hoger beroepsonderwijs.

Het Diplôme de Technicien is vergelijkbaar met dat van een
mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4, afhankelijk van de richting.



Toelating hoger onderwijs
Het Baccalauréat Technique, het Brevet de Technicien, het Brevet Professionnel
en het General Certificate of Education bieden in Kameroen toegang tot het
hoger beroepsgerichte onderwijs..
Het Baccalauréat, het General Certificate of Education, Advanced Level (2
vakken en ten minste 4 vakken op het niveau van General Certificate of
Education, Ordinary Level) en in sommige gevallen het slagen voor een
toelatingsexamen bieden toegang tot het universitair onderwijs.
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Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs is verdeeld in universitair en hoger beroepsgericht onderwijs
en wordt zowel in het Engels als Frans aangeboden. Hoger technisch en
beroepsgericht onderwijs op het gebied van administratie, technologie, sociaal
werk en publieke werken wordt hoofdzakelijk aangeboden door
gespecialiseerde scholen en instituten.
Het academisch jaar loopt van september tot juni en omvat 2 semesters van elk
14 tot 16 weken. Per semester wordt er tussen de 45 en 60 uur lesgegeven. Het
hoger onderwijs is in te delen in 3 cycles.



Universitair onderwijs
Het hoger universitair onderwijs is sinds het academisch jaar 2007-2008 het LMD
systeem (Licence, Master, Doctorat) gaan volgen. In dit systeem, dat gebaseerd
is op het huidige Franse systeem, zijn de nominaal 2-jarige DEUG en de
daaropvolgende 1-jarige Licence vervangen door een nominaal 3-jarige
Licence. In de tweede cyclus van het hoger universitair onderwijs is de 1-jarige
Maîtrise en de daaropvolgende DEA of DESS, die beide toegang geven tot de
promotie, vervangen door een 2-jarige Master, die eveneens toegang geeft tot
de promotie. De University of Buea past dit nieuwe systeem al enige tijd toe.
Premier cycle/First cycle
In het Franse systeem bestaat de eerste cyclus uit de nominaal 3-jarige Licence.
De Bachelor of Science/Bachelor of Arts wordt na 3 jaar aan Engelstalige
universiteiten uitgereikt.

Het niveau van de Licence/Bachelor of Science/of Arts is ongeveer
vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs
of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de studierichting.

Deuxième cycle/Second cycle
In het Franstalig systeem leidt de tweede cyclus tot de graad van Maîtrise na
nominaal 1 jaar vervolgstudie. Wanneer een scriptie deel heeft uitgemaakt van
het programma, is de nominale studieduur 2 jaar en is toegang tot de promotie
mogelijk.
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Het niveau van de Maîtrise (zonder scriptie) is vergelijkbaar met dat van een
bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of met dat van een
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs,
afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Het niveau van de Maîtrise (met scriptie) is vergelijkbaar
met dat van 4 jaar wetenschappelijk onderwijs.

In het Britse systeem leidt de tweede cyclus tot de graad van Master na een
vervolgopleiding van doorgaans 2 jaar.

Het niveau van de Master is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het
wetenschappelijk onderwijs of dat met een mastergraad in het
hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Medische opleidingen
Een aparte categorie is het Diplôme de Docteur en Médecine. Dit tweede cyclus
diploma wordt na nominaal 6 jaar (na de middelbare school) behaald. De
opleiding tot dokter kent geen eerste cyclus kwalificatie.

Het niveau van het Diplôme de Docteur en Médecine is vergelijkbaar
met dat van 4 jaar wetenschappelijk onderwijs in de richting geneeskunde.

Troisième cycle/Third cycle
De Master (met scriptie) geeft toegang tot het Doctorat du Troisième Cycle in het
Franstalig systeem en tot de PhD in het Engelstalig systeem. Deze kwalificaties
worden behaald na ten minste 3 jaar onderzoek. Het niveau van het Doctorat du
Troisième Cycle/PhD is in Nederlandse termen vergelijkbaar met dat van een
doctorsgraad.
Situatie tot 2007
Premier cycle/First cycle
Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG) en de Associate Degree. Deze
getuigschriften geven in Kameroen toegang tot de Licence of Bacheloropleidingen.
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Het niveau van het Diplôme d’Etudes Universitaires Général en de Associate
Degree is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs.
De inhoud van het programma kan ook wetenschappelijk van aard zijn.

In het Franstalig systeem leidt 1 jaar studie na het behalen van het DEUG tot de
graad van Licence. Na 3 jaar studie in het universitair Engelstalig onderwijs wordt
de Bachelor of Science/Arts behaald.

Het niveau van de Licence en de Bachelor of Science/Arts is vergelijkbaar met
dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of
met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de studierichting.

Deuxième cycle/Second cycle
In het Franstalig systeem leidt nog een jaar studie tot de graad van Maîtrise, het
equivalent in het Engelstalige systeem is de Master.

Het niveau van de Maîtrise/Master is vergelijkbaar met dat van een
bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of met de graad van
master in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Troisième cycle/Third cycle
De opleidingen leidend tot het Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en het
Diplôme d’Etudes Supérieures Specialisées (DESS) betreffen normaliter 1-jarige
specialistische vervolgopleidingen na het behalen van de graad van Maîtrise en
geven toegang tot de promotie (Doctorat du Troisième Cycle/PhD). Het niveau
van het Doctorat du Troisième Cycle/PhD is in Nederlandse termen vergelijkbaar
met dat van een doctorsgraad.

Het niveau van het Diplôme d’Etudes Approfondies en het
Diplôme d’Etudes Supérieures Specialisées is vergelijkbaar met dat van
ten minste een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of
in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de studierichting.
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Hoger beroepsgericht onderwijs
Premier cycle/First cycle
Het Brevet de Technicien Supérieur (BTS), het Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT) en het Higher National Diploma (HND) met een nominale
studieduur van 2 jaar geven in Kameroen toegang tot het derde jaar van het
hoger beroepsgerichte onderwijs.

Het niveau van het Brevet de Technicien Supérieur,
het Diplôme Universitaire de Technologie en het Higher National Diploma
is vergelijkbaar met 1 of ten hoogste 2 jaar hoger beroepsonderwijs,
afhankelijk van het studieprogramma.

Medische opleidingen
Het Diplôme de Technicien Supérieur de la Santé (DTS) is een nominaal 2 à 3jarige opleiding in medische richting. Het Diplôme en Soins Infirmiers is een
opleiding tot verpleegster en wordt eveneens behaald na een nominaal 2 à 3jarige opleiding. Beide opleidingen worden aangeboden door het Centre
Universitaire des Sciences de la Santé.

Het niveau van het Diplôme de Technicien Supérieur de la Santé en
het Diplôme en Soins Infirmiers na een nominaal 2-jarige opleiding
is vergelijkbaar met dat van 1 jaar hoger beroepsonderwijs.

Het niveau van het Diplôme de Technicien Supérieur de la Santé en
het Diplôme en Soins Infirmiers na een nominaal 3-jarige opleiding
is vergelijkbaar met dat van ten hoogste 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Engineering-opleidingen
Het Diplôme d’Ingénieur des Travaux (site engineer) met een nominale studieduur
van 3 jaar en het Diplôme d’Ingénieur de Conception (design engineer) met een
nominale studieduur van 4 jaar wordt uitgereikt door de Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique.

Het niveau van het Diplôme d’Ingénieur des Travaux
is vergelijkbaar met dat van ten hoogste 3 jaar hoger beroepsonderwijs.
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Het niveau van het Diplôme d’Ingénieur de Conception
is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

Deuxième cycle/Second cycle
Het Postgraduate Diploma en de Maîtrise Professionnelle worden na nominaal
1 jaar vervolgstudie (doorgaans na een Licence) behaald.

Het niveau van het Postgraduate Diploma en de Maîtrise Professionnelle
is vergelijkbaar met dat van ten minste een bachelorgraad
in het hoger beroepsonderwijs.

Engineering-opleidingen
Het Diplôme d’Ingénieur Agronome wordt na een nominaal 2-jarige
vervolgopleiding (of in totaal 5 jaar studie na het voortgezet onderwijs) uitgereikt
door de Ecole Nationale Supérieure Agronomique.

Het niveau van het Diplôme d’Ingénieur Agronome is vergelijkbaar met
dat van (ten minste) een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs
of een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs,
afhankelijk van de gevolgde opleiding.



Beoordelingssystemen
Britse systeem
General Certificate of Education, Ordinary Level
Beoordelingsschaal: A,B,C,D,E,U.
A,B,C worden als voldoende beschouwd, waarvan A het hoogst is en C het
laagst. Behaalde resultaten die lager zijn dan C worden niet op het Certificate
vermeld.
General Certificate of Education, Advanced Level
Beoordelingsschaal: A,B,C,D,E,O of F
A,B,C,D,E worden als voldoende beschouwd, waarvan A het hoogst is en E het
laagst. Een F (fail) is een onvoldoende en wordt niet op het Certificate vermeld.
Een O wordt op het Certificate vermeld indien voor het betreffende vak op
Advanced Level examen is afgelegd maar niet voldoende resultaat is behaald,
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maar wel een vergelijking gerechtvaardigd is met dat van ten minste een C op
Ordinary Level.
Franse systeem
Voortgezet en hoger onderwijs
In cijfers

Omschrijving

Betekenis

16 – 20

Très bien

Zeer goed

14 – 15

Bien

Goed

12 – 13

Assez bien

Ruim voldoende

10 – 11

Passable

Voldoende

0 – 9

Fail

Onvoldoende

Master en Doctoral degrees kunnen worden uitgereikt met één van de volgende
classificaties:



•

Très honorable avec félicitations du jury

•

Très honorable

•

Honorable

Accreditatie en kwaliteitszorg
De verantwoordelijkheid voor het voortgezet onderwijs ligt bij het Ministry of
Secondary Education/Ministère Enseignements Secondaires en voor het hoger
onderwijs bij het Ministry of Higher Education/Ministère de l’Enseignement
Supérieur.
De betreffende minister van onderwijs neemt de definitieve beleidsmatige
beslissingen betreffende universiteiten, alhoewel elke universiteit een eigen
governing council heeft. Deze councils zijn verantwoordelijk voor het aantrekken
van personeel. Nieuwe afdelingen, graden, courses en veranderingen in regels
moeten ministeriële goedkeuring krijgen. Elke universiteit ontvangt een budget
van de staat. De University of Buea wordt geleid door een Vice-Chancellor die is
voorgedragen door de regering en die op zijn beurt voorzitter is van de
Administrative Council.
Andere overheidsinstellingen worden geleid door een rector. De voorzitter van de
Administrative Council van de Universités de Yaoundé I, de Yaounde II, de
Dschang, de Ngaoundéré en de Douala en de pro-chancellor van de Universiteit
van Buéa zijn benoemd.
Sommige hoger onderwijsinstellingen vallen niet direct onder het ministerie van
hoger onderwijs, maar de minister moet vaststellen dat zij voldoen aan
academische maatstaven. Sommige instellingen vallen direct onder andere
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ministeries en bieden gespecialiseerde trainingen aan op het gebied van
agricultuur, gezondheid, post en telecommunicatie, bosbouw en public works.



Samenstelling dossier
De diploma's van het secundair onderwijs zijn doorgaans meerbladig. Naast de
results slip behorende bij de General Certificates of Education in het Britse
systeem worden ook de diploma’s uitgereikt. De General Certifcates of Education
behaald in 2016 werden om onduidelijke redenen later uitgegeven dan
gangbaar is. Bij afronding van een opleiding in het hoger onderwijs wordt het
diploma uitgereikt met meestal ook een vakkenoverzicht met de behaalde
studie- en examenresultaten.



Lijst hogeronderwijsinstellingen
• Université de Bamenda (BUST)
• University of Buea (UB)
• Université de Douala (UDLA)
• Université de Dschang (UDS)
• Université de Maroua (UMa) (opgericht augustus 2008)
• Université de Ngaoundéré (UNDERE)
• Université de Yaoundé I (UY I)
• Université de Yaoundé II (UY 2)



Handige websites
• Website van het Ministry of Higher Education/Ministère de l’Enseignement
Supérieur.
• Website van het Ministry of Secondary Education/Ministère des
Enseignements Secondaires.
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