Onderwijssysteem

Peru
beschreven en vergeleken met
het Nederlandse systeem

Onderwijssysteem

| Waarderingstabel

Onderwijssysteem Peru

Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Peru. We leggen uit
wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit Peru
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 die het meest voorkomen bij
toelating tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de Nederlandse
waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese
kwalificatieraamwerk.
Buitenlands diploma

Nederlandse waardering en NLQF-niveau

EQFniveau

Técnico

mbo-diploma, kwalificatieniveau 1,

1-3

1-3

3-4

3-4

2 of 3
Profesional Técnico a Nombre

mbo-diploma, kwalificatieniveau 3

de la Nación

of 4

Certificado Oficial de Estudios

ongeveer havodiploma

4

4

Profesional a Nombre de la

bachelorgraad in het hbo

6

6

Artísta Profesional

bachelorgraad in het hbo

6

6

Bachiller/Licenciado/Título

bachelorgraad in het hbo of wo

6

6

ten minste bachelorgraad in het

6

6

7

7

Nación

Profesional/Ingeniero
Especialista/Diplomado

hbo of wo
Maestría

mastergraad in het hbo of wo

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
Peru, officieel de Republiek Peru, ligt aan de westkust van Zuid-Amerika
en telt bijna 30 miljoen inwoners.
Lima, de hoofdstad en tevens grootste stad van het land, heeft ruim 8 miljoen
inwoners. Het land is opgedeeld in 25 regio’s. De officiële taal is Spaans.
De politieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs is vastgelegd in de
algemene onderwijswet (ley general de educación, ley nro. 28044) en valt onder
het Ministerio de Educación (ministerie van Onderwijs).
Peru kent geen duidelijk binair hoger onderwijssysteem zoals in Nederland.
Alhoewel (hoger) beroepsgerichte opleidingen met name worden aangeboden
door de institutos y escuelas de educación superior kunnen de opleidingen aan
universidades kenmerken hebben van hoger beroepsgericht onderwijs en/of
universitair onderwijs.
Het onderwijs is verplicht voor de leeftijdscategorie van 6 tot 16/17 jaar
(educación primaria y secundaria). De voertaal in het onderwijs is Spaans.
Het academisch jaar loopt van eind februari tot december.

Onderwijssysteem Peru | Nuffic | 1e editie, december 2014 | versie 1, mei 2015

5

Onderwijssysteem

| Waarderingstabel

Onderwijssysteem Peru



Basis- en voortgezet onderwijs
Het lager en algemeen vormend voortgezet onderwijs (educación básica
regular) is opgedeeld in 3 fases:
• educación inicial (peuter- en kleuteronderwijs), leeftijdscategorie 0 tot 2 en 2
tot 5 jaar;
• educación primaria (basisonderwijs), leeftijdscategorie 6 tot 11 jaar;
• educación secundaria (voortgezet onderwijs), leeftijdscategorie 11/12 tot
16/17 jaar.
Voor zowel de openbare als de particuliere scholen is een nationaal curriculum
vastgesteld (ministerieel besluit RM. No 0400-2008-ED). Het volgen van dit
curriculum is verplicht als basis voor de invulling van het leerplan. De Unidades de
Gestión Educativa Local (lokale onderwijseenheden) en gemeenten zien er op
toe dat elke openbare en particuliere school hun leerplan heeft opgezet volgens
de norm opgestelde aantal lesuren.
Het basis- en voortgezet onderwijs heeft een nominale duur van 11 jaar,
bestaande uit 6 jaar basisonderwijs en 5 jaar voortgezet onderwijs. Het schooljaar
begint doorgaans op 1 maart en omvat niet minder dan 40 lesweken per jaar.
Eén lesuur bestaat uit ten minste 45 minuten. De aanvang op particuliere scholen
is opgenomen in het intern reglement van de betreffende school.
Educación inicial
Het peuter- en kleuteronderwijs omvat 5 lesuren per dag, 25 uur week en
minimaal 900 uur per jaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar (no-escolarizado)
zijn deze uren flexibel en afhankelijk van het type programma.
Educación primaria
Het basisonderwijs (educación primaria) bestaat uit 6 lesuren per dag, 30 uur per
week en ten minste 1100 uur per jaar. Er wordt aandacht besteed aan vakken als
matemática (wiskunde), comunicación (communicatie), arte (kunst), personal
social (persoonlijk sociale vorming), educación física (lichamelijke opvoeding),
educación religiosa (godsdienstonderwijs), ciencia y ambiente (wetenschap en
milieu/natuur).
Educación secundaria
Het curriculum van het voortgezet onderwijs (educación secundaria) bestaat uit
vakken op het gebied van: matemática (wiskunde), comunicación
(communicatie), inglés (Engels), arte (kunst), historia, geografía y ecomomía
(geschiedenis, aardrijkskunde en economie), formación ciudadana y civica
(maatschappijleer), persona, familia y relaciones humanas (omgangskunde),
educación física (lichamelijke opvoeding), educación religiosa
(godsdienstonderwijs), ciencia, tecnología y ambiente (wetenschap, techniek en
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milieu/natuur), educación para el trabajo (beroepsonderwijs). Het voortgezet
onderwijs omvat 7 lesuren per dag, 35 uur per week en minimaal 1200 uur per
jaar. De verspreiding van het minimaal aantal uur per vak per week gedurende
de 5 jaargangen is als volgt 1:
0F

Studiegebied

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Wiskunde

4

4

4

4

4

Communicatie

4

4

4

4

4

Engels

2

2

2

2

2

Kunst

2

2

2

2

2

Geschiedenis, aardrijkskunde en

3

3

3

3

3

Maatschappijleer

2

2

2

2

2

Omgangskunde

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Godsdienstonderwijs

2

2

2

2

2

Wetenschap, techniek en

3

3

3

3

3

Beroepsonderwijs

2

2

2

2

2

Zelfstudie

1

1

1

1

1

Vrij te besteden uren

6

6

6

6

6

Totaal aantal uren

35

35

35

35

35

economie

milieu/natuur

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de verschillende deelcijfers. Voor
het vak wiskunde zijn er bijvoorbeeld 4 evaluatiecriteria waaraan een cijfer wordt
toegekend: razonamiento y demostración (redeneren en bewijzen),
comunicación matemática (wiskundig communiceren), resolución de problemas
(problemen oplossen) en actitudes ante el área (werkhouding). Het gemiddelde
hiervan vormt het eindcijfer.
Het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met het getuigschrift Certificado
Oficial de Estudios. Dit getuigschrift geeft in Peru toegang tot de
toelatingsexamens van het hoger onderwijs (zie Toelating hoger onderwijs).

1

Bron: Ministerio de Educación – Directiva para el desarrollo del año escolar 2011 en las
Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva
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Het niveau van het getuigschrift Certificado Oficial de Estudios
is ongeveer vergelijkbaar met dat van het havodiploma.

Postsecundair onderwijs
De nominale duur van deze opleidingen aan institutos y escuelas de educación
superior varieert van 2 jaar (88 créditos) tot 5 jaar (200 créditos). In Nederlandse
termen varieert het niveau van de opleidingen van middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) tot hoger beroepsgericht onderwijs (hbo). Post-initiële opleidingen aan
deze instellingen hebben doorgaans een nominale duur van 2 jaar (minimaal 80
créditos).
Eén crédito académico (studiepunt) staat gelijk aan 1 uur (50 minuten) theorie
per week of 2 uur praktijk gedurende 1 semester bestaande uit ten minste 18
weken.
Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos
Deze instellingen verzorgen onder andere opleidingen waar in Peru en/of de
betreffende regio behoefte aan is en is opgedeeld in:
1. Formación Técnica:
Nominaal 2-jarige opleiding (ten minste 2040 uur, minimaal 88 créditos)
leidend tot het getuigschrift Técnico.
2. Formación Profesional Técnica
Nominaal 3-jarige opleiding (ten minste 3060 uur, minimaal 132 créditos)
leidend tot het getuigschrift Profesional Técnico a Nombre de la Nación.
3. Formación Profesional (zie Hoger beroepsonderwijs)
Nominaal 5-jarige opleiding (ten minste 5400 uur, minimaal 200 créditos)
leidend tot het getuigschrift Profesional a Nombre de la Nación,
De Técnico, Profesional Técnico a Nombre de la Nación of Profesional a Nombre
de la Nación wordt verkregen indien men is geslaagd voor de modulen van het
studieprogramma, de academische vaardigheidstesten in de vakken
communicatie, wiskunde, tweede taal en information and communication
technology, een stage heeft doorlopen alsmede een aan de studierichting
gerelateerd eindproject heeft afgelegd.

Het niveau van de Técnico is vergelijkbaar met dat van een
mbo-diploma op kwalificatieniveau 1-3, afhankelijk van de richting.
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Het niveau van de Profesional Técnico a Nombre de la Nación
is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4,
afhankelijk van de richting.

De institutos y escuelas de educación superior pedagógicos en institutos y
escuelas de educación superior tecnológicos bieden tevens hoger
beroepsgerichte opleidingen aan die leiden tot de kwalificaties van Profesor, het
getuigschrift met de titel van Profesional a Nombre de la Nación alsmede het
getuigschrift met de titel van Artísta Profesional (zie Hoger beroepsonderwijs).



Toelating hoger onderwijs
Toelating tot het hoger onderwijs biedt het middelbare schooldiploma
(Certificado Oficial de Estudios).
Voor de meeste universiteiten is naast het middelbare schooldiploma tevens een
toelatingsexamen vereist. De precieze toelatings- en registratieprocedures zijn
opgenomen in het statuut van de universiteit. De toelatingsexamens vinden
doorgaans 1 à 2 keer per jaar plaats in de vakantieperiode.
Sommige hogeronderwijsinstellingen hebben centros pre-universitarios die
voorbereidende cursussen aanbieden gericht op de toelatingsexamens van het
hoger onderwijs.



Hoger onderwijs
Alhoewel het onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs niet zo duidelijk is als in Nederland worden hoger beroepsgerichte
opleidingen in Peru mede verzorgd door de institutos y escuelas de educación
superior.
De universidades bieden wetenschappelijke en technologische onderzoeksprogramma’s aan tot en met het doctoraat, alsmede hoger beroepsgerichte
opleidingen. Deze opleidingen vallen in Nederland onder het wetenschappelijk
onderwijs of onder het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van
de opleiding.
De Consejo Universitario (universiteitsraad) is bevoegd om door de faculteit
goedgekeurde academische graden (grados académicos) en
beroepskwalificaties (títulos profesionales) te verlenen evenals het toekennen van
eervolle onderscheidingen.
De Universidad Nacional Mayor de San Marcos, opgericht op 12 mei 1551, is niet
alleen de oudste universiteit van het land maar tevens van heel Amerika.
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Universitair en hoger beroepsonderwijs
De universidades bieden wetenschappelijke en technologische
onderzoeksprogramma’s aan tot en met het doctoraat. Deze opleidingen vallen
in Nederland onder het wetenschappelijk onderwijs of onder het hoger
beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Universiteiten
bestaan uit verschillende faculteiten waar één of meerdere disciplines dan wel
opleidingen worden aangeboden.
Het academisch jaar heeft een minimale nominale duur van 34 weken en vangt
op zijn laatst aan op de eerste werkdag van de maand april van elk jaar.
Opleidingen worden doorgaans opgedeeld in semesters en aan de vakken van
het curriculum worden créditos (studiepunten) toegekend. De regelgeving
hiervan is opgenomen in het statuut van de universiteit.
Enkel universiteiten (universidades) zijn bevoegd om de academische graden
van Bachiller, Maestro en Doctor te verlenen. Tevens verstrekken zij ‘a nombre de
la nación’ (in de naam van de natie) de Títulos Profesionales de Licenciado
(beroepskwalificaties) alsmede een tweede specialistische beroepskwalificatie
(segunda especialidad profesional).
Bachiller/Licenciado/Título Profesional/Ingeniero
Initiële opleidingen die leiden tot de graad van Bachiller hebben een minimale
duur van 10 semesters (200 créditos), waarvan minimaal 35 créditos wordt
besteed aan algemene vorming (estudios generales). De estudios generales is
een verplicht onderdeel van de opleiding. Voor het verkrijgen van de graad van
Bachiller is normaliter een trabajo de investigación (afstudeerproject) vereist.
Tegenwoordig is ook de beheersing van een tweede vreemde taal vereist.
Om in aanmerking te komen voor de beroepskwalificatie (Título Profesional/Título
de Ingeniero) dient men vervolgens nog een scriptie te schrijven en/of te
verdedigen, een project te presenteren of een andere opdracht uit te voeren die
de universiteit geschikt acht.
Voor het verkrijgen van de Título Profesional de Abogado (beroepskwalificatie
van advocaat) dient vervolgens nog direct na afronding van de opleiding een
maatschappelijke stage van 1 jaar te worden voltooid: Servico Civil de
Graduandos – SECIGRA Derecho.

Het niveau van de graad van Bachiller/Licenciado en/of beroepskwalificatie
Título Profesional of titel van Ingenierio is vergelijkbaar met dat van de
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs,
afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding.
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Segunda Especialidad (Diplomaturas/Especialidades)
Deze specialistische vervolgopleidingen, met een minimaal aantal van 24
créditos (een half jaar), leiden niet tot een academische graad en/of
beroepskwalificatie. De opleidingen zijn bedoeld om zich verder te ontwikkelen
als professionals in verschillende vakgebieden en bij te dragen tot de vooruitgang
van de samenleving.

Het niveau van de Especialista en …. / Diplomado en …. is vergelijkbaar met
dat van ten minste de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs
(hbo) of de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs (wo),
afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding.

Maestría
Toelating tot deze ten minste 1-jarige vervolgopleidingen (minimaal 48 créditos)
biedt het getuigschrift met de graad van Bachiller of gelijkwaardig. Er is een
onderscheid tussen een maestría de especialización (professionele
masteropleiding) en een maestría de investigación o académicas
(onderzoeksgerichte masteropleiding). De opleiding leidend tot het getuigschrift
met de graad van Maestria wordt afgerond met een afstudeerproject (trabajo
de investigación) alsmede het openbaar verdedigen hiervan. Tevens vergt het
kennis van een vreemde taal.

Het niveau van de graad van Maestría is vergelijkbaar met dat van de
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs,
afhankelijk van de oriëntatie en duur van de opleiding.

Doctorado
Toelating tot het promotietraject biedt het getuigschrift met de graad van
Maestría. Het promotietraject heeft een minimale duur van 6 semesters.
Gedurende het promotieonderzoek wordt onderzoek gedaan en een proefschrift
geschreven. Het doctorado wordt afgerond met het publiekelijk verdedigen van
het proefschrift. Voor het verkrijgen van het afsluitend getuigschrift met de
hoogste haalbare graad van Grado de Doctor dient men tevens te beschikken
over kennis van 2 vreemde talen.
Institutos y escuelas de educación superior pedagógicos
Deze instellingen bieden doorgaans nominaal 5-jarige lerarenopleidingen aan
van ten minste 5400 uur en minimaal 200 créditos alsmede post-initiële
opleidingen, opfriscursussen en specialistische vervolgopleidingen (zie ook de
paragraaf Segunda Especialidad (Diplomaturas/Especialidades).
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Voor het verkrijgen van het getuigschrift met de titel van Profesor aan een
instituto de educación superior pedagógico of een institutos y escuelas superiores
de formación artística dient men onder andere te zijn geslaagd voor het
studieprogramma, de academische vaardigheidstesten in de vakken
communicatie, wiskunde, tweede taal en information and communication
technology en een scriptie te hebben geschreven.
Op het diploma wordt de titel van Profesor(a) vermeld, gevolgd door de richting
en indien het een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs betreft,
aanduiding van de specialisatie.

Het niveau van het getuigschrift Profesor(a) is vergelijkbaar met dat van
de bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos
Deze instellingen bieden, zoals ook in de paragraaf ‘Postsecundair onderwijs’ is
omschreven, opleidingen aan waarvan in Nederlandse termen het niveau
varieert van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot hoger beroepsonderwijs
(hbo). De categorie formación profesional behoort in Nederland tot het hoger
beroepsonderwijs. Dit zijn nominaal 5-jarige opleidingen (ten minste 5400 uur,
minimaal 200 créditos) die leiden tot het getuigschrift Profesional a Nombre de la
Nación.

Het niveau van de Profesional a Nombre de la Nación is vergelijkbaar met
dat van de bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Institutos y escuelas superiores de formación artística
Deze instellingen bieden doorgaans nominaal 5-jarige (leraren)opleidingen aan
in het kunstonderwijs van ten minste 5400 uur en minimaal 200 créditos alsmede
opfriscursussen en specialistische vervolgopleidingen aan técnicos, profesionales
técnicos en profesionales (zie ook de paragraaf Segunda Especialidad
(Diplomaturas/Especialidades).
Het getuigschrift met de titel van Artísta Professional wordt verleend na het slagen
voor het studieprogramma, de academische vaardigheidstesten in de vakken
communicatie, wiskunde, tweede taal en information and communication
technology, de uitvoering van een eindproject overeenkomstig de gevolgde
specialisatie, deel te hebben genomen aan exposities dan wel presentaties of
het leiden van individuele of collectieve activiteiten op het gebied van kunst. Op
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het diploma wordt de kwalificatie van Artista Profesional vermeld, gevolgd door
de specialisatie.

Het niveau van de Artísta Profesional is vergelijkbaar met dat van de
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs.



Beoordelingssystemen
In zowel het hoger als voortgezet onderwijs wordt een cijfersysteem gehanteerd
van 0 (laagst haalbare cijfer) tot 20 (hoogst haalbare cijfer), met 11 als
voldoende:
Cijfer

Omschrijving

Betekenis

20 – 19

Sobresaliente

Uitstekend

18 – 17

Muy bueno

Zeer goed

16 – 14

Bueno

Goed

13 – 11

Suficiente

Voldoende

0 – 10

Desaprabado

Onvoldoende

Het gedrag van de leerling in het lager en voortgezet onderwijs wordt ook altijd
vermeld op de cijferlijst en als volgt beoordeeld:



Beoordeling

Omschrijving

Betekenis

AD

Comportamiento muy bueno

Zeer goed

A

Comportamiento bueno

Goed

B

Comportamiento regular

Voldoende

C

Comportamiento deficiente

Onvoldoende

Accreditatie en kwaliteitszorg
Sinds kort is de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) opgericht, die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie
van Onderwijs. Deze onafhankelijke instantie is verantwoordelijk voor het verlenen
van vergunningen voor het leveren van hoger onderwijs (educación
universitaria). Het doel van de procedure voor het verkrijgen van deze
vergunning is met name om de naleving van de basis kwaliteitsvoorwaarden
binnen het hoger onderwijs te controleren.
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De CONEAU is een van de uitvoerende organen van het Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE),
opgericht door de wet Ley No 28740 op 19 mei 2006: Ley del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, de
wet voor het nationaal systeem voor het beoordelen, accrediteren en
certificeren van de kwaliteit van het onderwijs.
De CONEAU heeft als voornaamste doel de ontwikkeling van de evaluatie-,
accreditatie- en certificeringsprocessen van het hoger universitair onderwijs te
bevorderen.
De CONEAU stelt criteria, indicatoren en normen vast voor het evalueren van de
kwaliteit van onderwijs aan openbare en particuliere universiteiten en van
beroepsbeoefenaren (profesionales), door middel van de accreditatie- en
certificeringsprocessen.
Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs in het land te waarborgen. De fases
van de evaluatie om de onderwijskwaliteit te verbeteren zijn: zelfevaluatie,
externe evaluatie en accreditatie. Accreditatie is een formele erkenning van
bewijs van kwaliteit van een instelling of programma, uitgereikt door de staat, via
een overeenkomstig opererend orgaan, volgens het externe evaluatieverslag in
overeenstemming met de huidige normen. De accreditatie is van tijdelijke duur
en de verlenging ervan vereist een nieuw intern en extern evaluatieproces.
De certificering, die streeft naar het bereiken van een kwaliteitsnorm in het
onderwijs, is vrijwillig voor de universiteiten (educación superior universitaria), met
uitzondering van opleidingen in de gezondheidswetenschappen, het onderwijs
en rechtsgeleerdheid.
De accreditatie voor de kwaliteit van het onderwijs van opleidingen aan Institutos
y Escuelas de Educación Superior wordt mede verleend door CONEACES:
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria, de evaluatie-, accreditatie- en
certificeringsraad van de kwaliteit van het hoger universitair onderwijs.
Een overzicht met geaccrediteerde opleidingen is te vinden op de website van
de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). De
SUNEDU is opgericht om het recht van jongeren op een kwalitatief hoogstaand
universitair onderwijs te beschermen. Deze instantie is sinds 2015 verantwoordelijk
voor het verlenen van licenties aan universiteiten. De SUNEDU zorgt voor het
beheer van het nationale register van graden en titels.
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Internationale verdragen
Met het oog op een vervolgopleiding in Peru heeft het land voor het erkennen
van graden en/of titels behaald verdragen met de Argentinië, Bulgarije, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chili, China, Ecuador, El Salvador, Spanje,
Guatemala, Honduras, Hongarije, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Roemenië, Uruguay, Venezuela, Santa Sede, Oekraïne, Rusland en Brazilië.



Samenstelling dossier
Voor een volledig dossier in zowel het voortgezet onderwijs als het hoger
onderwijs is het diploma en de bijbehorende cijferlijst vereist. Het afsluitend
getuigschrift van het voortgezet onderwijs (Certificado Oficial de Estudios)
bestaat uit 1 pagina, waarop tevens de gevolgde vakken en behaalde
resultaten zijn weergegeven.
Authenticiteit
Aangezien de cijferlijsten vaak bij de diploma’s worden uitgereikt, is het
gebruikelijk dat een diplomahouder deze kan overleggen. Bij veel
hogeronderwijsinstellingen vind je registers waar je de authenticiteit van de
behaalde getuigschriften kan nagaan. De website van de Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) heeft een nationaal
register voor het verifiëren van behaalde graden en titels.



Overzicht hogeronderwijsinstellingen
• Website van de Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) met een overzicht van alle erkende staats- en privéuniversiteiten.



Handige websites
• Website van het Ministerio de Educación (ministerie van Onderwijs).
• Website van het SINEACE - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa, nationaal systeem voor het
beoordelen, accrediteren en certificeren van de onderwijskwaliteit.
• Zoekmachine van het ministerie van Onderwijs naar (hoger)
beroepsonderwijsopleidingen.
• Website van de Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) met een overzicht van alle erkende staats- en privéinstellingen.
• Website van de Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) met een nationaal register voor het verifiëren van
behaalde graden en titels.
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