
Onderwijssysteem 

Bosnië en 
Herzegovina 
beschreven en vergeleken met 
het Nederlandse systeem 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina  

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina | Nuffic | 1e editie, december 2017 | versie 1, december 2017 2 
 
 
 

Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bosnië en 
Herzegovina. We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest 
voorkomende diploma’s uit Bosnië en Herzegovina 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. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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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 EQF-
niveau 

Diploma o položenom 
maturskom ispitu/Diploma o 
završenoj srednjoj školi – 
Diploma algemeen vormend 
en beroepsgericht voortgezet 
onderwijs  
(4 jaar) 

vwo-diploma voor het algemeen 
vormende deel 

4 4 

Diploma o položenom 
maturskom ispitu/Diploma o 
završenoj srednjoj školi – 
Diploma algemeen vormend 
voortgezet onderwijs  

vwo-diploma  4+ 4 

Diploma eerste cyclus bachelorgraad hbo of wo 6 6 

Diplomirani + vakgebied  
(voor 2007-2008) 

bachelorgraad hbo of wo 6 6 

Diploma tweede cyclus mastergraad hbo of wo 7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk; EQF = Europees 

kwalificatieraamwerk. 
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -

inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is 
afgerond. 

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijs en diploma’s 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. 

  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Bosnië en Herzegovina heet officieel Bosna i Hercegovina (BiH). In deze 
beschrijving noemen we het Balkanland kortweg BiH. Het land ontstond na het 
uiteenvallen van voormalig Joegoslavië in 1992.  
 
Staatsvorm 
Na de oorlog in 1992-1995 kreeg het BiH de volgende bestuurlijke indeling:  
• de Federatie Bosnië en Herzegovina (afgekort als Federatie); 
• de Servische Republiek, Republika Srpska (afgekort als RS), niet te verwarren 
met de zelfstandige republiek Servië, Republika Srbija. 
In 2008 kwam daar nog bij: 
• het zelfstandige district Brčko.  
Deze 3 gebieden hebben een overkoepelende regering. Het land heeft een 
parlement en een driekoppig presidentschap met een Bosnisch, Servisch en 
Kroatisch lid. 
 
Europese Unie  
In 2016 diende BiH een aanvraag in voor het lidmaatschap van de Europese Unie 
(EU). De Europese Commissie bepaalt nu wat het land nog moet doen voordat 
BiH mag toetreden tot de EU.  
 
Taal 
De officiële talen zijn Bosnisch, Kroatisch en Servisch. Sprekers hiervan kunnen 
elkaar moeiteloos verstaan. Voor het Servisch gebruiken mensen meestal het 
cyrillische alfabet, en voor het Bosnisch en Kroatisch het Latijnse alfabet.  

 
Onderwijs 
Het ministerie van Burgerzaken van BiH (Ministarstvo civilnih poslova Bosne i 
Hercegovine) coördineert het onderwijs op nationaal niveau. Daarnaast zijn er 
nog 12 instanties die zich met het onderwijs bezighouden: 
• De Federatie heeft in elk van haar 10 kantons een ministerie van Onderwijs, 

en een overkoepelend ministerie van Onderwijs en Wetenschap met alleen 
een coördinerende rol.  

• De RS heeft een centraal ministerie van Onderwijs en Cultuur. 
• Brčko heeft een eigen departement voor Onderwijs. 
Voor alle soorten onderwijs zijn er nationale kaderwetten (Framework Laws) die 
de uitgangspunten bepalen. De lokale overheden en ook de scholen zelf vullen 
de details in. Daardoor zijn er verschillende onderwijssystemen per regio.  
 
Algemene kenmerken zijn: 
• Leerplicht: van 6 tot 15 jaar. 
• Voertaal: Bosnisch, Servisch of Kroatisch, afhankelijk van de regio of school. 
• Duur schooljaar: begin september tot juni. 
• Duur academisch jaar: september tot juli. 
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 Basis- en voortgezet onderwijs  

Basisonderwijs 
Sinds 2003 duurt het basisonderwijs (basic education) 9 jaar in plaats van 8 jaar. 
Omdat de scholen in verschillende regio’s niet allemaal tegelijk begonnen met 
de hervorming, waren zowel 8- als 9-jarige curricula in gebruik tot 2013. Sindsdien 
bestaat alleen het 9-jarige curriculum; kinderen gaan naar school als ze 6 jaar zijn.  
 
Een basisschool heet osnovna škola. 
• Jaar 1-3: groepsleerkrachten geven les.  
• Jaar 4-6: groepsleerkrachten en vakleerkrachten geven les. 
• Jaar 7-9: alleen vakleerkrachten geven les. 
 
Voortgezet onderwijs 
Voortgezet onderwijs is niet verplicht. De leerlingen zijn meestal 15 jaar oud bij de 
start. Er zijn verschillende soorten middelbare scholen. 
• Een gimnazijum biedt algemeen vormend voortgezet onderwijs.  
• Een stručna škola biedt een combinatie van algemeen vormend en 

beroepsgericht voortgezet onderwijs. 
• Instellingen met een eigen profiel, zoals kunstscholen en andere, minder vaak 

voorkomende type scholen (bijvoorbeeld religieuze scholen). 
 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Het algemeen vormend voortgezet onderwijs (secondary general education) 
volgen leerlingen aan een gimnazijum.   
• Duur: 4 jaar. 
• Inhoud: wiskunde, de moedertaal en één of twee vreemde talen maken altijd 
onderdeel uit van het curriculum. Het programma bereidt voor op het 
eindexamen dat bestaat uit 1 algemeen examen dat kennis van taal, 
natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en cultuur test, en 2 examens in 
keuzevakken. 
Een van deze diploma’s kunnen ze behalen: 
 Diploma o položenom maturskom ispitu (Diploma afgelegd matura-examen) 

in RS;   
 Diploma o završenoj srednjoj školi (Diploma afgeronde middelbare school) of 

Diploma o završenoj gimnaziji (Diploma afgerond gymnasium) in de 
Federatie. 

NB Er bestaan allerlei variaties op de namen voor vergelijkbare diploma’s (door 
de verschillen per regio), maar de namen die we vermelden komen vaak voor.   
 
Als leerlingen niet deelnemen aan het eindexamen, of als ze daarvoor niet 
slagen, dan ontvangen ze: 
 Svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovaju (Getuigschrift voltooid 
middelbaar onderwijs), of een diploma met een vergelijkbare naam.  
NB Dit getuigschrift geeft géén toegang tot hoger onderwijs. 
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Na elk agferond schooljaar krijgt een leerling: Svjedočanstvo o završenom razredu 
(Getuigschrift voltooide klas). 

 

Het niveau van het Diploma o položenom maturskom ispitu  
is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma. 

  

Het niveau van het Diploma o završenoj srednjoj školi en 
van het Diploma o završenoj gimnaziji is vergelijkbaar  

met dat van een vwo-diploma. 

 
Algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs 
Algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs (secondary general 
and vocational education) kunnen scholen bieden als 3- of 4-jarige opleiding.  

 
• Duur: 3 jaar.  
• Inhoud: vastgesteld curriculum voor het algemeen vormende deel, en de 

scholen vullen het beroepsgerichte deel zelf in.  
Na afronding ontvangen leerlingen een van deze diploma’s: 
 Svjedočanstvo o završenom trogodišnjem obrazovanju (Diploma voltooid 

driejarig onderwijs). 
 Diploma o položenom završnom ispitu u stručnoj školi (Diploma voltooid 

examen op een beroepsgerichte school).  
 Diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi (Diploma voltooide middelbare 

beroepsgerichte school).  
NB Deze diploma's geven géén toegang tot het hoger onderwijs. 
 
• Duur: 4 jaar. 
• Inhoud: vastgesteld curriculum voor het algemeen vormende deel, het 

beroepsgerichte deel vullen de scholen zelf in.  
Na het afleggen van het eindexamen of matura ontvangen de leerlingen 
dezelfde diploma’s als na het algemeen vormend onderwijs:  
 Diploma položenom maturskom ispitu (Diploma afgelegd matura-examen)  
 Diploma o završenoj srednjoj školi (Diploma afgeronde middelbare school) 

 

Het niveau van het Diploma o položenom maturskom ispitu en  
Diploma o završenoj srednjoj školi van het 4-jarig algemeen vormend  

en beroepsgerichte voortgezet onderwijs zijn vergelijkbaar met  
een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel. 
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 Toelating tot het hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen die het eindexamen 
behaald hebben. Dus hebben ze een van deze diploma’s of een diploma met 
een vergelijkbare naam: 
 Diploma o položenom maturskom ispitu (na een 4-jarige middelbare school en 

het eindexamen). 
 Diploma o završenoj srednjoj školi (na 4-jarig algemeen en beroepsvormend 

voortgezet onderwijs). 
De meerderheid van de leerlingen van de laatstgenoemde onderwijssoort stroomt 
daadwerkelijk door naar het hoger onderwijs, ook naar andere studierichtingen 
dan de gevolgde beroepsrichting. 
 
Toelatingsexamen 
Meestal moeten leerlingen ook een toelatingsexamen (prijemni ispit) doen bij de 
hogeschool of universiteit van hun keuze als er meer aanvragers zijn dan de 
toelatingsquota (vastgesteld door het ministerie). Wanneer er meer kandidaten 
het examen hebben behaald dan de goedgekeurde toelatingsquota, dan kijkt 
de instelling ook naar de resultaten in het voortgezet onderwijs. 
 

 Hoger onderwijs 

Universiteiten en hogescholen bieden zowel academisch als hoger 
beroepsonderwijs. 
 
In 2015 waren er in BiH 47 hogescholen en universiteiten, waarvan: 
• 10 openbare instellingen (8 universiteiten & 2 hogescholen); 
• 37 privé-instellingen. 

 
Een universiteit (univerzitet) biedt onderwijs in 3 cycli: 
• prvi ciklus, eerste cyclus (bachelor); 
• drugi ciklus, tweede cyclus (master); 
• treći ciklus, derde cyclus (doctor). 

 
Een faculteit (fakultet) is de meest voorkomende organisatorische eenheid van 
een universiteit en opereert als onafhankelijk onderdeel. In het algemeen reiken 
de faculteiten de diploma’s uit en bieden ze allemaal minstens 5 
studieprogramma’s in 3 vakgebieden. 
 
Een hogeschool (visoka škola) verzorgt alleen onderwijs in de eerste cyclus 
(bachelor). Het onderwijsniveau is hetzelfde als aan een universiteit.  
 
In 2007 moesten alle hogescholen en universiteiten de bachelor-masterstructuur 
invoeren vanwege een aanpassing in de wet. Sommige instellingen waren daar 
al enkele jaren eerder mee begonnen.  
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 Universitair onderwijs 

Universiteiten en hogescholen bieden zowel academisch als hoger 
beroepsonderwijs. 
 
Eerste cyclus 
• Duur: 3 of 4 jaar (180 of 240 ECTS) afhankelijk van de studierichting: educatie, 

management en sociale studies duren vaak 3 jaar, andere studies 4 jaar.  
• Inhoud: variabel curriculum met verplichte en keuzevakken; een scriptie is niet 

altijd een vast onderdeel.  
• Doel: verdere studie of toegang tot de arbeidsmarkt. 
 Diploma: vaak heet het Diploma o završenom prvom ciklusu studija (Diploma 

afgeronde eerste cyclus). Daarbij ontvangen alle studenten een 
vakkenoverzicht of het diplomasupplement en de indeks (tentamenboekje) 
waarin de opleiding alle vakken en tentamens heeft bijgehouden.  

 
Vanwege de ingewikkelde organisatiestructuur van het onderwijs kan het 
diploma ook andere namen hebben. De namen die het meest voorkomen zijn: 
 Diploma o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju bakalaureat (Diploma 

behaalde academische titel en beroepstitel bachelor).  
 Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija (Diploma afgerond 

niveau van de eerste cyclus). 
 

Het niveau van een diploma van de eerste cyclus is vergelijkbaar met dat  
van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of hoger 

beroepsonderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 

 
Tweede cyclus 
• Duur: 1 of 2 jaar (60 of 120 ECTS), afhankelijk van de duur van de vorige 

opleiding (eerste cyclus). De eerste en tweede cyclus zijn samen 300 ECTS.  
• Inhoud: variabel curriculum met verplichte en keuzevakken; meestal een 

scriptie.  
• Toelating: op basis van een diploma van de eerste cyclus krijgt een student 

toegang tot de tweede cyclus. Alleen universiteiten geven studies van de 
tweede cyclus. 

De diploma’s kunnen weer verschillende namen hebben. Bijvoorbeeld: 
 Diploma o stečenoj akademskoj tituli i zvanju magistar (Diploma behaalde 

academische titel en mastergraad). 
 Diploma o sticanju naučnog stepena magistra (Diploma bereikte 

wetenschappelijke mastergraad). 
 Diploma o završenom drugom ciklusu studija (Diploma afgeronde tweede 

cyclus). 
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NB Als het om een academische opleiding gaat, staat er in de diplomanaam 
vaak – maar niet altijd – het woord akademski (academisch) of naučni 
(wetenschappelijk). Het curriculum maakt ook duidelijk of het gaat om een 
academische of beroepsgerichte opleiding. 
 

Het niveau van een diploma van de tweede cyclus is vergelijkbaar met 
dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of hoger 

beroepsonderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 

 
Geïntegreerde master 
In de medische wetenschappen bestaan alleen geïntegreerde 
studieprogramma’s (integrated master). 
• Duur: 5 of 6 jaar (300 of 360 ECTS), zoals diergeneeskunde en farmacie (5 

jaar), geneeskunde en tandheelkunde (6 jaar).  
• Inhoud: variabel curriculum, een scriptie, stages. 
 Diploma’s van deze master verschijnen met verschillende namen; uit de 

naam hoeft niet te blijken dat het een geïntegreerde opleiding is. 
Het eindniveau is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het 
wetenschappelijk onderwijs. 
 
Derde cyclus 
Alleen universiteiten verzorgen opleidingen van de derde cyclus (PhD), de 
wetenschappelijke promoties.  
• Duur: 3 jaar (180 ECTS). 
• Inhoud: het volgen van vakken (60 ECTS), onderzoek, schrijven en verdedigen 

van de dissertatie (120 ECTS). Verplicht: minimaal 1 publicatie in een 
wetenschappelijk tijdschrift.  

• Toelating: een afgeronde opleiding van de tweede cyclus of een 
geïntegreerde masteropleiding.  

 Diploma: Doktor Nauka of Doktor Znanosti (Doctor in de wetenschappen). 
 

Pre-Bologna 
Studenten die voor 2007-2008 met hun studie begonnen, hebben diploma’s die 
niet onder de eerste of tweede cyclus vallen. Sommige studenten zijn, wegens 
vertraging, nog bezig met het afronden van hun pre-Bolognastudie. 
 
• Duur: 4 tot 6 jaar; sociale wetenschappen: 4 jaar; technische 

wetenschappen: 5 jaar; medische wetenschappen: 6 jaar. 
 Diploma: afgestudeerden kregen de titel ‘diplomirani (gediplomeerd) + 

vakgebied, bijvoorbeeld ‘gediplomeerd econoom’. Deze diploma’s gelden 
als diploma’s van de eerste cyclus.  
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Het niveau van een diploma met als titel Diplomirani (+ vakgebied)  
is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het  
wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs,  

afhankelijk van de aard van de opleiding. 

 
Belangrijk: Met terugwerkende kracht heeft BiH alle diplomirani-diploma’s 
gelijkgesteld aan een mastergraad. In Nederland gelden ze als bachelorgraden, 
omdat het initiële opleidingen waren. 
 
Na deze initiële studies konden studenten opleidingen tot Specialist of master 
volgen: 
• 1-jarige programma’s, meestal beroepsgericht; diploma: Specialist. 
• 2-jarige masterprogramma’s; diploma: master. 
 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

BiH heeft geen binair systeem. Er zijn er geen aparte instellingen voor hoger 
beroepsgericht onderwijs zoals in Nederland. Ook de opleidingsnamen of 
diplomanamen maken vaak niet duidelijk of het om academisch of 
beroepsgericht onderwijs gaat.  
 Diploma: soms staat er ‘stručno zvanje/stručni naziv’ (beroepstitel) of 'stručno 

+ …' (beroeps- + naam van een beroep of vakgebied). Maar dat biedt niet 
altijd houvast: bachelor geldt in BiH namelijk ook als een beroepstitel.  

NB Raadpleeg het diplomasupplemtent, vakkenoverzicht of de indeks om 
erachter te komen of de studie academisch of beroepsgericht is. 
 

 Beoordelingssystemen 

In het basis- en voortgezet onderwijs gebruiken ze het beoordelingssysteem van 1 
tot en met 5: 
  

Omschrijving  Betekenis  

5  Odličan  Uitstekend  

4  Vrlo Dobar Zeer goed  

3  Dobar Goed  

2  Zadovoljan Voldoende  

1  Nedovoljan Onvoldoende  
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In het hoger onderwijs gebruiken instellingen een systeem van 5 tot en met 10 
(vaak met verschillende omschrijvingen):  
  

Omschrijving  Betekenis  Aantal punten 

10 Odličan / Izvanredan uspjeh Uitstekend / Uitstekend 
resultaat 

95 tot 100 

9 Izvanredan / Iznad prosjeka Bijzonder goed / 
Bovengemiddeld 

85 tot 94 

8 Vrlo dobar / Prosječno sa 
manjim greškama 

Zeer goed / Gemiddeld 
met kleine fouten 

75 tot 84 

7 Dobar / Dobro sa značajnim 
nedostacima 

Goed / Goed met 
aanzienlijke 
tekortkomingen 

65 tot 74 

6 Dovoljan / Zadovoljava 
minimalne kriterije 

Voldoende / Voldoet aan 
de minimale criteria 

55 tot 64 

5 Ne zadovoljava  Onvoldoende  0 tot 54 

    
NB 
• De universiteit van Mostar gebruikt het systeem van 5 tot 1 (5 = het hoogst 

haalbare cijfer, 1 = een onvoldoende).  
• De omschrijvingen en precieze puntenaantallen kunnen verschillen door de 

complexe organisatiestructuur van het Bosnisch onderwijs. 
 

Sinds 2007 gebruiken alle instellingen het European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS): 
• 1 ECTS staat voor 25-30 uur werk (meestal 25, in medische richtingen meestal 
30).  
• 1 jaar bestaat uit 60 credits.  
 
Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ 
Guide van de Europese Commissie. 
 

 Kwalificatieraamwerken 

BiH heeft in 2011 de voorlopige versie van het Bosnia and Herzegovina 
Qualifications Framework for Higher Education (QF-BiH) aangenomen. De niveaus 
komen overeen met het Europees kwalificatieraamwerk (EQF).  

 
In de tabel (op de volgende pagina) staat in de rechterkolom de kwalificatie in 
het QF-BiH onder de naam nivo: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects-users-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects-users-guide_en.pdf
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Meer informatie hierover staat in een document (alleen in het Bosnisch) dat de 
ministerraad van BiH heeft aangenomen. 

 

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/okvir/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
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 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Er zijn verschillende overkoepelende, nationale organisaties verantwoordelijk voor 
accreditatie en kwaliteitszorg. 
 
Primair en voortgezet onderwijs:  
• Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (Agency for Pre-

school, Primary and Secondary Education) ontwikkelt curricula, standaarden 
en leeruitkomsten. 

 
Hoger onderwijs:  
• Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Agency for 

Development of Higher Education and Quality Assurance of Bosnia and 
Herzegovina), kortweg HEA, is verantwoordelijk voor accreditatie van 
hogeronderwijsinstelligen. Er bestaat geen accreditatie op 
programmaniveau.  

• Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog 
obrazovanja (Centre for Information and Recognition of Qualifications in 
Higher Education), kortweg CIP, is de ENIC-NARIC voor BiH, en gaat over 
erkenning van buitenlandse diploma’s. 

 
 Bolognaproces 

BiH tekende in 2003 de Bolognaverklaring en is sindsdien volwaardig lid.  
Voor meer informatie, zie Bologna Process / European higher education area.  
 

 Internationale verdragen 

BiH heeft in 2003 ook de Lissabon Erkenningsconventie ondertekend en 
geratificeerd. 
 
Verder zijn er bilaterale verdragen over hoger onderwijs met 27 landen 
waaronder aparte overeenkomsten op instellingsniveau, soms ook voor joint of 
double degrees. En de Servische Republiek (binnen BiH) heeft een verdrag met 
Servië, waardoor ze diploma’s uit het Servisch hoger onderwijs automatisch 
erkent. 
 

 Diplomasupplement 

Het diplomasupplement is geleidelijk ingevoerd na toetreding tot het 
Bolognaproces. De eerste supplementen werden in 2005-2006 uitgereikt.  
 
Het diplomasupplement is zowel in het Bosnisch/Kroatisch/Servisch als in het 
Engels opgesteld. Bij oudere diploma’s ontbreekt het vaak, maar is er wel een 
overzicht met afgelegde examens en cijfers via het vakkenoverzicht of de indeks. 

http://www.aposo.gov.ba/en
http://hea.gov.ba/Home.aspx?pageIndex=1
http://www.cip.gov.ba/en
http://www.cip.gov.ba/en
http://www.ehea.info/pid34250-cid101109/bosnia-and-herzegovina.html.
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 Samenstelling dossier 

Ieder dossier uit BiH moet bestaan uit: 
• een gewaarmerkte kopie van het diploma en het vakkenoverzicht; 
• een beëdigde vertaling van beide documenten (tenzij de onderwijsinstelling 

zelf een Engelse vertaling heeft geleverd).  
 
Bij afronding van een opleiding in het hoger onderwijs krijgt een student meestal 2 
documenten:  
• het diploma met toegekende graad;  
• het diplomasupplement. 
 
Soms reikt een instelling pas een jaar na het afstuderen het diploma uit, omdat ze 
maar een keer per jaar diploma’s uitreiken tijdens een speciale ceremonie. In dat 
geval krijgt de student alvast een afstudeerverklaring, vaak met de titel Uverenje 
(verklaring), waarop het vakkenoverzicht staat en de datum van afstuderen.  
 
Middelbare scholen geven naast het diploma vaak cijferlijsten van de laatste klas 
of laatste 4 klassen mee.  
 
Namen op diploma’s 
Op diploma’s staan meestal de voor- en achternaam van de student, en tussen 
haakjes of komma’s (of zonder specifieke aanduiding) de voornaam van de 
vader. De vadersnaam staat niet in het paspoort van de student. 
 

 
 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

• The Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of 
Bosnia and Herzegovina (HEA) geeft een overzicht van geaccrediteerde 
hogescholen en universiteiten. Deze lijst groeit continu, omdat ze regelmatig 
nieuwe instellingen accrediteren. 

 
• The Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher 

Education (CIP) biedt een overzicht van hogescholen en universiteiten met 
een vergunning om hoger onderwijs aan te bieden en diploma’s uit te reiken. 
De lijst is onderverdeeld in openbare en particuliere instellingen, deze kunnen 
geaccrediteerd zijn, maar dat hoeft niet. Accreditatie is een doorlopend 
proces. 

 
 

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx
http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx
http://www.cip.gov.ba/index.php/en/higher-education-institutions
http://www.cip.gov.ba/index.php/en/higher-education-institutions
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 Handige websites 

• De website van the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina biedt 
(alleen in het Bosnisch) informatie over onderwijs in BiH en hoe dat is 
georganiseerd, en over studeren in het buitenland.  

• De website van the Agency for the Development of Higher Education and 
Quality Assurance (HEA) geeft veel Engelstalige informatie over kwaliteitszorg 
en accreditatie. Je vindt er ook een lijst van geaccrediteerde instellingen. 

• De website van the Centre for Information and Recognition of Qualifications 
in Higher Education (CIP) biedt onder meer overzichten van 
hogeronderwijsinstellingen, wetteksten en andere relevante documenten. 

• De website van the Agency for Pre-school, Primary and Secondary Education 
(APOSO) informeert over het primair en voortgezet onderwijs in BiH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcp.gov.ba/default.aspx?pageIndex=1&langTag=en-US
http://hea.gov.ba/Home.aspx?pageIndex=1
http://hea.gov.ba/Home.aspx?pageIndex=1
http://www.cip.gov.ba/en
http://www.cip.gov.ba/en
http://www.aposo.gov.ba/en
http://www.aposo.gov.ba/en
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