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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Maleisië.
We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende
diploma’s uit Maleisië 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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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 en MQF-niveau

Nederlandse waardering en NLQF-

EQF-

niveau

niveau
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4
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4
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Unified Examination
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5
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6

6
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7
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* De waardering van deze getuigschriften is onder revisie.
NB
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
• MQF = Maleisisch nationaal kwalificatieraamwerk. NLQF = Nederlands
nationaal 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.
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• 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
Maleisië bestaat uit 2 afzonderlijke regio’s, het schiereiland op het
Aziatische vasteland, en Sabah en Sarawak die op het eiland Borneo
liggen. Er zijn 13 staten en 3 federale gebieden: de hoofdstad Kuala
Lumpur, Labuan en Putrajaya. Het land telt 3 grote bevolkingsgroepen, de
Maleiers, de Chinezen en de Indiërs. De staatsgodsdienst is de islam.
De samenstelling van de bevolking heeft ook zijn weerslag binnen het
onderwijssysteem. Er bestaan namelijk zowel binnen het primair als het secundair
onderwijs scholen die onderwijs geven in het Maleis, het Chinees of het Tamil. Het
tertiair onderwijs wordt afhankelijk van de instelling in het Engels of in het Maleis
aangeboden.
Maleisië streeft ernaar een regionaal centrum voor onderwijs te worden. Daartoe
heeft er een aanzienlijke uitbreiding plaatsgevonden van het aantal publieke
hoger onderwijsinstellingen door het oprichten van nieuwe polytechnics,
universiteiten en university colleges. Ook het privéonderwijs is in omvang
toegenomen.
Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor het lager en voortgezet
onderwijs. Het hoger onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Hoger Onderwijs.
Sinds 2003 is het 6-jarige lager onderwijs in Maleisië verplicht.
Het schooljaar begint in januari en eindigt in november. Het academisch jaar
begint in september.



Basis- en voortgezet onderwijs
Het voorschools onderwijs is bedoeld voor 4- tot 6-jarigen. Het is geen onderdeel
van de leerplicht, maar de overheid streeft ernaar zoveel mogelijk leerlingen ten
minste 1 jaar voorschools onderwijs te laten volgen.
Het lager onderwijs duurt 6 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 7 tot 12 jaar.
Maleisië kent 3 typen lagere scholen: National Schools, National Type Chinese
Schools en National Type Tamil Schools. Engels is een verplicht vak. Aan het eind
van de lagere school leggen de leerlingen de Primary School Achievement
Test/Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (PSAT/UPSR) af.
Het algemeen vormend voortgezet onderwijs duurt 7 jaar en is verdeeld in 2
fases: onderbouw+bovenbouw en pre-university. De onderbouw duurt 3 jaar en
aan het eind leggen de leerlingen het Penilaian Menengah Rendah (lagere
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secundaire test) af. Voor leerlingen van een national type school waarvan de
onderwijstaal Chinees of Tamil is, wordt de onderbouw aan een Maleistalige
school voorafgegaan door 1 jaar studie aan de remove class.
In de 2-jarige bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit 12 vakkenpakketten;
elk pakket bevat in ieder geval de kernvakken Maleisische taal, Engels, wiskunde,
natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast zijn er een aantal
keuzevakken. Het minimum aantal te volgen vakken is 8. Aan het eind van de
bovenbouw legt men het examen van het Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Open
Certification Examination (Malaysian Certificate of Education) af.

Het niveau van het Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma.

Na het behalen van het Sijil Pelajaran Malaysia kan men nog pre-university
(postsecundair) voortgezet onderwijs volgen aan een Sixth Form College (1,5 jaar)
of een Matriculation College (1 jaar). Men sluit deze opleidingen af met het
afleggen van het examen van respectievelijk het Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia - STPM (Malaysian Higher School Certificate) of het Matriculation
Certificate. Het STPM wordt in juni afgegeven.

Het niveau van het Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/
Matriculation Certificate is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma.

Sommige leerlingen stromen na het SPM door naar een privé-instelling om een
onderwijsprogramma te volgen waarmee zij een buitenlands
middelbareschooldiploma kunnen behalen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het
Canadese Ontario Secondary School Diploma en het Britse General Certificate of
Education. Het niveau waarmee men met deze niet-Malesische diploma’s
behaalt, is afhankelijk van het gevolgde curriculum.
Het Chinees voortgezet onderwijs kent een apart onderwijssysteem. Na 6 jaar
onderwijs legt men een examen af, waarmee men het Unified Examination
Certificate behaalt. Hoewel het curriculum overeenkomt met hetgeen de
overheid voorschrijft voor het voortgezet onderwijs, wordt het niet beschouwd als
onderdeel van het nationale onderwijssysteem. Doorgaans vervolgen deze
studenten hun onderwijs aan een buitenlandse universiteit of aan een privéuniversiteit in Maleisië.
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Het niveau van het Unified Examination Certificate met een gemiddelde score
van minder dan 75% is vergelijkbaar met dat van ten minste een havodiploma.

Het niveau van het Unified Examination Certificate met een gemiddelde score
van 75% of hoger is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma.

Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
Na 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs kan men ook kiezen voor de
technische en beroepsgerichte stroming aan de secundaire beroepsscholen
(Sekolah Menengah Vokasional). Leerlingen die het 2-jarige programma hebben
doorlopen, kunnen aan het einde ervan een examen afleggen om het Sijil
Pelajaran Malaysia Vokasional – SPMV (Malaysian Certificate of Vocational
Education) te verkrijgen.

Het niveau van het Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) is vergelijkbaar
met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 1 of 2,
afhankelijk van de richting.



Toelating hoger onderwijs
Het Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia en het Matriculation Certificate geven
toegang tot bacheloropleidingen aan publieke onderwijsinstellingen.
Toekomstige studenten worden geplaatst door de Unit Pusat Universiti, de
Centrale Universiteitseenheid. Er bestaat een quotasysteem dat ervoor zorgt dat
een aanzienlijk percentage studenten van de Maleisische etnische groep
(Bumiputra) afkomstig is.
Het Unified Examination Certificate geeft doorgaans toegang tot privéinstellingen en buitenlandse universitaire studies.



Hoger onderwijs
Opleidingen aan universiteiten en university colleges leiden tot de
bachelorgraad, mastergraad en PhD.
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De polytechnics en community colleges bieden zowel technische als
beroepsgerichte opleidingen aan en leiden tot het Diploma of het Certificate.



Universitair onderwijs
De algemene toelatingseis tot de universiteiten en university colleges is het Sijil
Tinggi Persekolahan Malaysia of het Matriculation Certificate.
Een bachelorstudie heeft een nominale studieduur van 3 of 4 jaar. De nominale
duur van een studie geneeskunde en tandheelkunde is 5 jaar.

Het niveau van de Bachelor graad (MQF-niveau 6) is vergelijkbaar met dat van
een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk
onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding.

Een mastergraad vereist een studie van 1 of 2 jaar na het behalen van de
bachelorgraad. Er bestaan 3 manieren om de mastergraad te behalen: namelijk
door alleen onderzoek te doen of alleen colleges te volgen of door een
combinatie van beide vormen.

Het niveau van de Master graad (MQF-niveau 7) is vergelijkbaar met dat van
een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk
onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding.

Een PhD (MQF-niveau 8) behaalt men in het algemeen na minimaal 2 of 3 jaar
extra studie, maar dit kan voor bepaalde studierichtingen oplopen tot 7 jaar.
Overigens bieden sommige universiteiten ook Diploma programma’s aan.
Toelating tot deze programma’s geschiedt op basis van het Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM). Diploma programma’s aan staatsuniversiteiten duren meestal 3
jaar.



Hoger beroepsgericht onderwijs
In Maleisië valt al het onderwijs na het Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) onder
postsecundair onderwijs. Een voorbeeld van het postsecundair onderwijs is de
eerder genoemde algemeen vormende opleiding die tot het Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM) leidt. Een heel ander type postsecundair onderwijs
zijn beroepsvormende opleidingen die tot een Diploma of Certificate leiden.
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De onderstaande instellingen bieden Diploma- en/of Certificate-opleidingen
aan. Een Diploma-programma duurt minimaal 2 jaar en heeft een zwaarte van
minimaal 90 studiepunten. Het Diploma geeft toegang tot verdere studie
(Advanced Diploma of Bachelor), waarbij in sommige gevallen vrijstellingen tot
maximaal 30% of 1 jaar voor een bachelorprogramma kunnen worden
verkregen. Certificate-programma’s hebben doorgaans een zwaarte van 60
studiepunten of meer.
Polytechnics
De polytechnics vallen sinds 2009 onder het Department of Polytechnic
Education (DPE). De opleidingen worden afgerond met een Certificate of een
Diploma. Een overzicht van polytechnics is te vinden op de website van het DPE.
MARA Advanced Skills Training Institutes
MARA is een afkorting voor Majilis Amanah Rakyat (The Council of Trust for the
Indigenous People). MARA instellingen zoals het MARA Business Institute en de
MARA Infotech Academy bieden opleidingen aan die leiden tot de nationale
kwalificaties Certificate en Diploma, met een duur van respectievelijk 2 en 3 jaar.
De toelatingseis voor de diplomaprogramma’s is het Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
of het Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV).

Het niveau van het Polytechnic Certificate en van het MARA Certificate
(MQF-niveau 3) is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Het niveau van het Polytechnic Diploma en van het MARA Diploma
(MQF-niveau 4) is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs.

De University of Technology MARA is een instelling met een campus in iedere
staat. De hoofdcampus UiTM Shah Alam in Selangor verzorgt opleidingen tot op
PhD-niveau. De andere campussen van UiTM bieden voornamelijk programma’s
tot op het bachelorniveau aan. Voor 1999 was de instelling bekend als MARA
Institute of Technology.
Een overzicht van de MARA-instellingen is te vinden op de MARA website.
Community colleges
De community colleges vallen sinds september 2009 onder het Department of
Community College Education (DCCE). De community colleges zijn een relatief
nieuw verschijnsel en de eerste studenten ontvingen hun Diploma in 2003.
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Overigens worden Diploma programma’s niet meer aangeboden aan
community colleges. De Certificate programma’s blijven in het onderwijsaanbod.
Zowel het Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional en het Sijil Pelajaran Malaysia geven
toegang tot een community college. Men wordt toegelaten met lagere cijfers
dan die voor toelating tot de polytechnics vereist zijn.
Daarom wordt met het Diploma van een polytechnic een hoger niveau behaald
dan met het Diploma van het community college. Dit verschil wordt echter niet
weerspiegeld in het Maleisisch kwalificatieraamwerk (MQF).

Het niveau van het Diploma behaald aan een community college
(MQF-niveau 4) is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op
kwalificatieniveau 3 of 4, afhankelijk van de richting.
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Beoordelingssystemen
Voortgezet onderwijs: SPM/SPMW
In cijfers

Letter grade

Omschrijving

1

A+

distinction (cemerlang)

2

A

3

B+

4

B

5

C+

6

C

7

D

8

E

9

G

credit (kepujian)

pass (lulus)

fail (gagal)

Pre-universitair onderwijs (bovenbouw voortgezet onderwijs): STPM
Sinds 2004 gebruikt men het Cumulative Grade Point Average (CGPA), daarvóór
een lettersysteem. Voor een pass dient men minimaal een C(2) te behalen. D t/m
C zijn principal passes, hetgeen een lager niveau betekent. F staat voor fail.
CGPA

Letter grade

4.00

A

3.67

A-

3.33

B+

3.00

B

2.67

B-

2.33

C+

2.00

C

1.67

C-

1.33

D+

1.00

D

0.00

F
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Bachelorgraden
Er is enige variatie in de beoordeling van de afzonderlijke vakken. De meeste
universiteiten gebruiken een 4-punts-schaal samen met een CGPA. Anderen
gebruiken percentages. Meestal geeft de cijferlijst uitleg over het systeem.



Kwalificatieraamwerken
Het Malaysian Qualifications Framework (MQF) valt onder de verantwoordelijkheid van het Malaysian Qualifications Agency. De Maleisische kwalificatiestructuur MQF heeft 8 niveaus. Het omvat het middelbaar beroepsonderwijs en
het hoger onderwijs, maar niet het pre-university onderwijs (STPM/Matriculation
Certificate).

Bron: Malaysian Qualifications Framework, 2nd edition (2017)
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Accreditatie en kwaliteitszorg
De accreditatie van het openbaar en het private hoger onderwijs viel in de jaren
‘90 onder 2 verschillende instanties: de Lembaga Akreditasi Nasional (National
Accreditation Board) en de Quality Assurance Division van het ministerie van
Onderwijs. In 2007 ontstond uit de fusie van deze organisaties een nieuw
accreditatieorgaan: het Malaysian Qualifications Agency (MQA). Het MQA
accrediteert programma’s op bachelorniveau en lager (Diploma en Certificate)
en voor privé-instellingen ook op masterniveau.
Accreditatie door het MQA is ook van toepassing op programma’s die door
buitenlandse hoger onderwijsinstellingen in Maleisië worden aangeboden, al dan
niet in samenwerking met een Maleisische onderwijsinstelling. Indien
geaccrediteerd worden de programma’s in het Malaysian Qualifications Register
opgenomen.
Een overzicht van geaccrediteerde studieprogramma’s staat in het Malaysian
Qualifications Register (MQR).
Het MQR vermeldt niet alleen de accreditatiestatus, maar ook de studieduur, het
MQF-niveau en het vereiste aantal studiepunten per programma. Het MQR
vermeldt het jaar van de accreditatie en, indien van toepassing, het jaar waarin
deze werd ingetrokken of is vervallen. Er is geen vaste accreditatieduur voor
programma’s die onder de MQA Act 2007 zijn geaccrediteerd, maar de
accreditatie kan wel worden ingetrokken. Programma’s die onder de Lembaga
Akreditasi Negara Act 1996 geaccrediteerd zijn, hebben daarentegen een
accreditatieduur van 5 jaar.



Internationale verdragen
Maleisië kent tal van internationale overeenkomsten op het gebied van onderwijs
en heeft bijvoorbeeld veel overeenkomsten met Australië, maar ook met landen
als China, Japan en Indonesië. Binnen Europa bestaan overeenkomsten met
onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.



Samenstelling dossier
Getuigschriften van het secundair onderwijs zijn doorgaans éénbladig en worden
uitgegeven door het Malaysian Examinations Syndicate. Ze bestaan uit een
overzicht van de vakken waarin examen is gedaan en de daarbij behaalde
resultaten. Doorgaans wordt eerst alleen een result slip afgegeven en enkele
maanden later pas het definitieve getuigschrift.
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Bij de afronding van een opleiding in het hoger onderwijs wordt een getuigschrift
uitgereikt dat de graad aangeeft. Daarnaast worden cijferlijsten van de
gevolgde semesters verstrekt.



Overzicht hogeronderwijsinstellingen
Website van het Malaysian Qualifications Register (MQR) met een overzicht van
erkende Public/Government institutions en Private institutions.



Handige websites
• Website van het Maleisische ministerie van Onderwijs.
• Website van het Maleisische ministerie van Hoger Onderwijs.
• Website van de Malaysian Examination Council met informatie over het STPM
examen (inclusief syllabi van de examenvakken). Via de website is het
mogelijk om de behaalde resultaten van het huidige jaar online te bekijken.
• Website van de United Chinese Schools Committee’s Association of
Malaysia.
• Website van het Malaysian Qualifications Agency met onder meer een
schema van de Maleisische kwalificatieniveaus.
• Website van Majlis Amanah Rakyat (MARA) met een overzicht van MARA
instellingen (met uitzondering van het hoger onderwijs).
• Website van het Department of Polytechnic Education (DPE) met een
overzicht van polytechnics (te vinden via tabblad Polyteknik Malaysia).
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