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

Bachiller Ciencias/Humanidades met 
vermelding van de specialisatie 

Ongeveer havodiploma 4 4 

Bachiller en Ciencias Havodiploma 4 4 

Especialista/Especialista Superior Ten minste bachelorgraad in het 
hbo of wo 

6 6 

Licenciado/Título profesional Bachelorgraad in het hbo of wo 6 6 

Magister Mastergraad in het hbo of wo 7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• 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.  

• 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.  

 
  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Ecuador is een presidentiële republiek in het noordwesten van Latijns-
Amerika.  
 
De bevolking – ruim 16 miljoen mensen – is vertegenwoordigd in het parlement 
(Congreso Nacional), dat uit 1 kamer bestaat: Asamblea nacional. De hoofdstad 
is Quito. Het merendeel van de bevolking spreekt Spaans. 
 
Het Ministerio de Educación (MINEDUC), ministerie van Onderwijs, is de 
verantwoordelijke instantie voor het lager en voortgezet onderwijs. Het ministerie 
ontwerpt de basiscurricula, die vervolgens per regio verder kunnen worden 
uitgewerkt.  De Consejo de Educación Superior (CES) is de verantwoordelijke 
instantie voor het beleid op het gebied van hoger onderwijs. De uitvoering van 
het beleid is ondergebracht bij het Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT). De verantwoordelijke instantie voor de 
kwaliteitszorg in het hoger onderwijs is de Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).  
 
Het wettelijke kader van het onderwijssysteem in Ecuador is de grondwet en de 
verschillende uitvoerende onderwijswetten. De belangrijkste wetten zijn de 
nieuwe onderwijswet uit 2011 waarin de hervorming van het lager en voortgezet 
onderwijs is vastgelegd: Ley Orgánica de Eduación Intercultural (LOEI), en de wet 
op het hoger onderwijs uit 2000: Ley de Educación Superior (Ley No. 16. RO/77). 
Deze is voor het laatst aangepast in 2010: Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES) met de herinrichting van een nationaal systeem van kwaliteitszorg in het 
hoger onderwijs.  

 
Ecuador kent een unitair systeem van hoger onderwijs, waarin geen strikt 
onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. Opleidingen kunnen zowel kenmerken hebben van het hoger 
beroepsgericht onderwijs als van het wetenschappelijk onderwijs.  
 
Vanaf 2011 geldt de leerplicht voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs (educación general básica en educación general unificado), 
leeftijdscategorie 5-17 jaar. De voertaal in het onderwijs is het Spaans. Leerlingen 
zijn verplicht om aan het einde van het voortgezet onderwijs een buitenlandse 
taal te leren, meestal Engels. 
 
In het basis- en voortgezet onderwijs is het schooljaar tegenwoordig 
onderverdeeld in periodes van 5 maanden (quimestre) en loopt van april tot 
februari of van september tot juli, afhankelijk van de regio waar het onderwijs 
wordt aangeboden.  
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In het hoger onderwijs is in het Reglamento de Regimen Académico (RRA) 
vastgelegd dat universiteiten en hogeronderwijsinstellingen hun academische 
jaren in ten minste 2 perioden van elk minimaal 16 weken moeten indelen. Bij 
initiële opleidingen loopt het academisch jaar van april/mei tot september of 
oktober. Bij vervolgopleidingen bepaalt de instelling zelf de aanvang van het 
academisch jaar. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basis- en voortgezet onderwijs bevindt zich momenteel in een overgangsfase. 
De hervorming is wettelijk vastgelegd en is vanaf het schooljaar 2011-2012 
geleidelijk aan in elke regio ingevoerd. De leerplicht is uitgebreid, het onderwijs is 
met 1 jaar verlengd en het curriculum is nu zo ingericht dat leerlingen gedurende 
een langere periode allemaal dezelfde algemeen vormende vakken volgen.  
 
Situatie tot 2011 
Het lager en voortgezet onderwijs duurde in totaal 12 jaar en leerlingen moesten 
al op relatief jonge leeftijd kiezen voor een specifiek profiel. Er werd onderscheid 
gemaakt tussen 2 typen onderwijs: educación primaria en educación 
secundaria. 
 
Educación primaria 
Educación primaria maakte deel uit van het verplichte basisonderwijs en was 
bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar. Dit type onderwijs had een 
nominale duur van 6 jaar en was onderverdeeld in 3 cycli van elk 2 jaar.  
 
Het basiscurriculum was bij wet vastgelegd en omvatte in klas 1-6 in totaal 8 
vakken, waaronder wiskunde, taal en literatuur, natuurkundige vakken, 
lichamelijke opvoeding en een keuzevak. Na afronding van het educación 
primaria werd geen apart getuigschrift uitgereikt. 
 
Educación secundaria 
Dit type onderwijs was onderverdeeld in 2 cycli van elk 3 jaar: een ciclo básico en 
een ciclo diversificado of bachillerato. 
 
Ciclo básico 
Tijdens de eerste cyclus (ciclo básico) was het onderwijs gericht op scholieren in 
de leeftijd van 12-15 jaar en omvatte de laatste 3 jaar van het verplichte 
basisonderwijs. Het curriculum van klas 7-9 bestond uit dezelfde vakken als die uit 
de eerste 6 jaar van het verplichte basisonderwijs. De opleiding werd afgerond 
met een diploma van de school waar het onderwijs gevolgd was. 
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Ciclo diversificado 
Dit type onderwijs (ciclo diversificado of bachillerato) kon gevolgd worden aan 
een colegio of instituto.  Het curriculum bestond uit 9 gemeenschappelijke 
vakken:  
• literatura general (algemene literatuur); 
• historia general (algemene geschiedenis)   
• geografia económica general y del Ecuador (algemene economische 

geografie en geografie van Ecuador); 
• cívica (maatschappijleer); 
• logica y ética (logica en ethiek); 
• problemas filosóficos (filosofische vraagstukken); 
• psicología general (algemene psychologie); 
• idioma extranjero (vreemde taal);  
• educación física (lichamelijke opvoeding).  

 
De overige 8 vakken varieerden afhankelijk van de gekozen studierichting: 
• especialización físico-matemática (profiel natuurkunde en wiskunde); 
• especialización químico-biológicas (profiel scheikunde en biologie); 
• especialización sociales (profiel maatschappelijke vakken); 
• especialización informática (profiel informatica). 

 
Aan het eind van de opleiding werden de getuigschriften Bachiller en Ciencias of 
Bachiller en Humanidades met vermelding van de specialisatie uitgereikt, 
bijvoorbeeld Bachiller en Ciencias, especialización: químico-biológicas of 
Bachiller en Ciencias, especialización sociales. 
 

 
Daarnaast bestond de mogelijkheid om te kiezen voor beroepsgericht voortgezet 
onderwijs. Het curriculum bestond dan voornamelijk uit beroepsgerichte vakken. 
De opleidingen werden met diverse diploma’s afgerond.  
 
Situatie vanaf 2011 
Vanaf 2011 duurt het lager en voortgezet onderwijs in totaal 13 jaar en is voor alle 
kinderen verplicht vanaf de leeftijd van 5 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen 3 typen onderwijs: Educación Inicial, Educación General Básica (EGB) en 
Educación General Unificado (EGU). Gedurende de eerste 10 jaar volgen alle 
leerlingen dezelfde vakken (tronco común). Vanaf het 11e schooljaar vindt 
differentiatie plaats. 
 

Het niveau van de Bachiller en Ciencias/Bachiller en  
Humanidades met vermelding van de specialisatie is  

ongeveer vergelijkbaar met dat van het havodiploma. 
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Het onderwijs wordt aangeboden aan zowel particuliere als staatsscholen 
(establecimientos educativos públicos e privados). 
 
Educación General Básica (EGB) 
Het Educación General Básica (general basic education) duurt 10 jaar en is 
gericht op leerlingen in de leeftijdscategorie van 5-14 jaar. Het basiscurriculum is 
bij wet vastgelegd en bestaat uit 9 vakken in klas (grado) 1-10: 
• lengua y litératura (taal en literatuur); 
• matemática (wiskunde); 
• entorno natural y social  (natuurlijke en maatschappelijke omgeving); 
• ciencias naturales (natuurwetenschappen); 
• estudios sociales (maatschappij studies); 
• educación estética (esthetiek); 
• educación física (lichamelijke opvoeding); 
• lengua extranjera (vreemde taal); 
• clubes (clubs). 

Dit type onderwijs wordt niet met een apart getuigschrift afgerond, maar biedt 
scholieren de mogelijkheid om in te stromen in de Educación General Unificado. 
 
Educación General Unificado (EGU) 
Dit type onderwijs, ook bekend onder de naam Bachillerato General Unificado 
(BGU), heeft een opleidingsduur van 3 jaar en is bestemd voor leerlingen in de 
leeftijdscategorie 15-17 jaar. 
 
De opleiding heeft een gemeenschappelijk kerncurriculum met een 
studiebelasting van respectievelijk 35 uur per week gedurende de eerste 2 jaar 
van de opleiding en 20 uur per week gedurende het laatste jaar van de 
opleiding. Daarnaast volgen de leerlingen elk jaar een aantal profielvakken, 
afhankelijk van de gekozen studierichting: Bachillerato en Ciencias of Bachillerato 
Técnico. De totale studiebelasting omvat 40 uur per week voor de Bachillerato en 
Ciencias en 45 uur per week voor de Bachillerato Técnico.  
 
Het eerste jaar bestaat het kerncurriculum uit 10 vakken:  
• fisica (natuurkunde); 
• quimica (scheikunde); 
• historia y ciencias sociales (geschiedenis en sociale wetenschappen); 
• lengua y literatura (taal en letterkunde); 
• matemática (wiskunde); 
• idioma extranjero (vreemde taal); 
• desarrollo del pensamiento filosófico (ontwikkeling van het filosofisch 

denken); 
• educación física (lichamelijke opvoeding); 
• educación artistica (kunstonderwijs);  
• informática aplicada a la educación (computeronderwijs). 
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Voor leerlingen die kiezen voor het Bachillerato en Ciencias wordt het 
gemeenschappelijk kerncurriculum per week aangevuld met 5 vakken en áreas 
científico-humanisticas en met 10 vakken en áreas técnicas, artesanales, 
deportivas o artísticas voor leerlingen die voor de Bachillerato Técnico kiezen. 

 
Gedurende het tweede jaar heeft het gemeenschappelijk curriculum ook 10 
vakken, die als volgt zijn onderverdeeld: 
• física y química (natuurkunde en scheikunde); 
• biología (biologie); 
• historia y ciencias sociales (geschiedenis en sociale wetenschappen); 
• lengua y literatura (taal en letterkunde); 
• matemática (wiskunde);   
• idioma extranjero (vreemde taal); 
• emprendimiento y gestión (ondernemerschap en management); 
• educación para la ciudadanía (maatschappijleer); 
• educación física (lichamelijke opvoeding); 
• educación artística (kunstonderwijs). 

 
Dit curriculum wordt eveneens met 5 of 10 vakken per week aangevuld, 
afhankelijk van de gekozen studierichting.  
 
In het derde en tevens laatste jaar vindt de meeste differentiatie plaats. Het 
gemeenschappelijke deel bestaat uit 6 vakken: 
• lengua y literatura (taal en letterkunde); 
• matemática (wiskunde); 
• idioma extranjero (vreemde taal); 
• emprendimiento y gestión (ondernemerschap en management); 
• educación para la ciudadanía (maatschappijleer); 
• educación física (lichamelijke opvoeding). 
 

Afhankelijk van de gekozen studierichting volgen leerlingen 15 aanvullende 
vakken (Bachiller en Ciencias) of 25 (Bachiller Técnico).  
 
Na afronding van het voortgezet onderwijs ontvangen leerlingen het getuigschrift 
Bachiller en Ciencias of Bachiller Técnico. Beide getuigschriften bieden toegang 
tot het hoger onderwijs (zie ook Toelating hoger onderwijs). Het getuigschrift 
Bachiller Técnico biedt tevens rechtstreeks toegang tot de arbeidsmarkt.  

 
 
 

Het niveau van de Bachiller en Ciencias is 
vergelijkbaar met dat van het havodiploma. 
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Postsecundair onderwijs 
Postsecundair onderwijs kan onder andere gevolgd worden aan institutos 
superiores técnicos (higher technical institutes) en institutos superiores 
tecnológicos (higher technological institutes). In Ecuador maken deze instellingen 
deel uit van het hoger onderwijs (zie Universitair en beroepsgericht onderwijs). 
 

 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot het hoger onderwijs is het diploma van de middelbare school 
vereist: Bachiller en Ciencias of Bachiller Técnico. Vóór de hervorming van het 
lager en voortgezet onderwijs was bij een aantal universiteiten naast het 
middelbare schooldiploma een examen vereist om te kunnen worden 
toegelaten tot het hoger onderwijs. De onderdelen van dit examen verschilden 
per universiteit.  
 
Sinds 2011 is voor toelating tot het hoger onderwijs aan staatsinstellingen een 
nationaal toelatingsexamen vastgesteld: Examen Nacional de Educación 
Superior (ENES). De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van dit examen is 
ondergebracht bij het Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnologia y Innovacion (SENESCYT). Nadere informatie is beschikbaar op de 
website van het Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Voor 
toelating tot het hoger onderwijs aan privé-instellingen is het ENES-examen niet 
verplicht. 
 

 Hoger onderwijs 
 
Ecuador kent geen binair systeem zoals Nederland. Hogeronderwijsinstellingen 
bieden opleidingen aan die kenmerken hebben van zowel wetenschappelijk 
georiënteerde als (hoger) beroepsgerichte opleidingen. Vergelijkbare 
opleidingen vallen in Nederland onder het wetenschappelijk onderwijs, hoger 
beroepsonderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie 
van de opleiding.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen onderstaande typen instellingen: 
• Universidades (universities) 
• Escuelas politécnicos (polytecnical schools) 
• Institutos Superiores (higher institutes), onderverdeeld in institutos técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes en conservatorios superiores. 
 
Het hoger onderwijs wordt aangeboden aan zowel privé- als staatsinstellingen. Er 
zijn momenteel 315 geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen in Ecuador: 
• 153 staatsinstellingen: 29 universidades en escuelas politécnicas en 124 

institutos superiores; 
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• 18 deels door de staat bekostigde privé-instellingen: 8 universidades en 
escuelas politécnicas en 10 institutos superiores;  

• 144 niet door de staat bekostigde privé-instellingen: 18 universidades en 
escuelas politécnicas en 126 institutos superiores.  

 
 Universitair en beroepsgericht onderwijs 

Het hoger onderwijssysteem, inclusief initiële en vervolgopleidingen, bevindt zich 
momenteel in een overgangsfase die wettelijk is vastgesteld. Het hoger onderwijs 
is onderverdeeld in 3 typen onderwijs: 
• Nivel técnico of tecnológico superior, opleidingen aangeboden door 

institutos superiores; 
• Tercer nivel: pregrado-opleidingen, dit type onderwijs kan uitsluitend aan 

universidades en escuelas politécnicas gevolgd worden; 
• Cuarto nivel: posgrado-opleidingen, kan ook uitsluitend aan universidades 

enescuelas politécnicas worden gevolgd. 
 
Institutos superiores 
Binnen dit type instellingen wordt onderscheid gemaakt tussen institutos técnicos 
superiores, institutos tecnológicos superiores, institutos superiores pedagógicos, de 
arte en conservatorios músicos. Deze instellingen bieden beroepsopleidingen 
aan: carreras de nivel técnico superior en carreras de nivel tecnológico.  
 
Voor toelating tot deze opleidingen is het getuigschrift van de middelbare school 
en doorgaans een toelatingsexamen vereist. Voor toelating tot de conservatoria 
is een muzikale vooropleiding of een toelatingsexamen vereist. De fulltime-
opleidingen hebben een duur van 2 jaar (nivel técnico superior) of 2,5 jaar 
(Tecnólogo) en doorgaans een studie-omvang van respectievelijk 3200 of 4500 
uur. Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten het getuigschrift 
Técnico Superior of Tecnólogo. Beide getuigschriften bieden rechtstreeks 
toegang tot de arbeidsmarkt.  

 
Afhankelijk van de oriëntatie en de opleidingsduur kan de waardering van deze 
getuigschriften variëren. 

 
Universidades en escuelas politécnicas 
Opleidingen aan deze instellingen zijn onderverdeeld in 2 niveaus:  
• tercer nivel of pregrado-opleidingen;  
• cuarto nivel of posgrado-opleidingen. 
 
Pregrado-opleidingen  
Deze opleidingen duren doorgaans minimaal 4,5 jaar (7200 uur) en zijn 
beroepsgericht of wetenschappelijk van aard. Het curriculum kan zowel uit 
theorie- als praktijkvakken bestaan. Pregrado-opleidingen worden aangeboden 
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in alle vakgebieden, zowel in bijvoorbeeld technische studierichtingen (ingeniería 
y arquitectura) als medische opleidingen, zoals odontología en medicina 
veterinaria met een studieduur van 5 jaar (8000 uur) en medicina humana met 
een studieduur van 6 jaar (10.800 uur).  

De opleidingen worden afgerond met een afstudeeropdracht (trabajo de 
titulación). Na afronding van de opleiding ontvangen studenten de graad van 
Licenciado met vermelding van de studierichting of een Título profesional, een 
beroepskwalificatie, zoals psicólogo, médico cirujano of ingeniero.  

Het getuigschrift met de Licenciado graad of beroepskwalificatie biedt in 
Ecuador toegang tot de vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

Posgrado-opleidingen  
Posgrado-opleidingen kunnen tot 3 verschillende kwalificaties leiden: 
• especialista
• magister
• doctorado

Especialista/Especialista Superior 
Voor toelating tot deze vervolgopleiding is afronding van de overeenkomstige 
pregrado-opleiding en soms een toelatingsexamen vereist. De opleidingen duren 
doorgaans 9 maanden (1000 uur) en hebben als doel zich verder te specialiseren 
in een bepaald beroep of binnen een bepaald vakgebied. De opleiding wordt 
afgerond met een afstudeeropdracht (trabajo de graduación). Aan het eind van 
de opleiding wordt het getuigschrift Especialista of Especialista Superior met 
vermelding van de specialisatie verleend. 

Magíster 
Voor toelating tot deze opleiding is de graad van Licenciado of overeenkomstig 
getuigschrift uit de tercer ciclo vereist. Er bestaan 2 typen masteropleidingen:  

Het niveau van de Licenciado/Título Profesional is vergelijkbaar  
met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of 

in het wetenschappelijk onderwijs,  
afhankelijk van de oriëntatie en duur van de opleiding. 

Het niveau van de Especialista/Especialista Superior is vergelijkbaar met dat 
van ten minste een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of  

in het wetenschappelijk onderwijs,  
afhankelijk van de oriëntatie en duur van de opleiding. 
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• Maestría Profesional (professionele master);
• Maestría de Investigación (onderzoeksmaster).

De Maestría de Investigación is gericht op onderzoek in één of meer 
vakgebieden, omvat onderzoeksvaardigheden (metodología de investigación) 
en wordt afgerond met een scriptie: tesis. De opleiding heeft een nominale duur 
van 2 jaar en een studie-omvang van 2625 uur.  

De Maestría Profesional is meer gericht op het versterken van competenties voor 
een bepaald beroep, maar kan ook onderzoekscomponenten omvatten. De 
opleiding duurt 1,5 jaar, heeft een studie-omvang van 2125 uur en wordt 
afgerond met een afstudeerproject of scriptie (trabajo de grado of tesis).  

Na afronding van de opleiding ontvangen studenten de graad van Magíster met 
vermelding van de studierichting. 

Doctorado  
De graad van Doctor (PhD) is de hoogst haalbare graad in Ecuador. Voor 
rechtstreekse toelating tot het doctoraat is de graad van de Maestría de 
Investigación vereist. Deze moet erkend zijn door SENESCYT. Het promotietraject 
duurt doorgaans 3-6 jaar. De opleiding omvat diverse vakken, onderzoeks-
activiteiten en wordt afgerond met een proefschrift (tesis de doctorado). Na 
succesvolle verdediging van het proefschrift wordt de graad Doctor uitgereikt. 

 Beoordelingssystemen 

Er bestaat geen uniform beoordelingssysteem in het voortgezet en hoger 
onderwijs. Instellingen kunnen verschillende cijfersystemen hanteren, bijvoorbeeld 
een cijfersysteem van 0-10, waarbij 6 of hoger als voldoende geldt. 

In cijfers Omschrijving Betekenis 

9,00-10,00 Sobresaliente Uitstekend 

8,00-8,99 Muy Bueno Zeer goed 

7,00-7,99 Bueno Goed 

6,00-6,99 Aceptable/Satisfactorio Acceptabel/Voldoende 

< 6 Insuficiente Onvoldoende 

Het niveau van de Magister is vergelijkbaar met dat van een mastergraad 
in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, 

afhankelijk van de oriëntatie en duur van de opleiding. 
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 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Instellingen mogen alleen opleidingen aanbieden als ze officieel erkend zijn door 
de Consejo de Educación Superior (CES). Om voor erkenning in aanmerking te 
komen dient aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden te worden voldaan. Deze zijn 
wettelijk vastgelegd. De Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) is de verantwoordelijke 
instantie voor de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Het CEAACES verleent 
instellingen een accreditatie voor 5 jaar. De accreditatieprocedure voor de 
universidades en escuelas politécnicas bestaat uit 3 fasen:  
• interne evaluatie
• externe evaluatie
• accreditatie

Afhankelijk van de behaalde resultaten ten aanzien van evaluatiecriteria op 5 
verschillende gebieden (academía, eficiencia académica, investigación, 
organización en infraestructura) zijn de instellingen ondergebracht in 5 
categorieën: A, B, C, D of E, waarbij de categorie A de instellingen 
vertegenwoordigen die een bovengemiddeld resultaat hebben behaald ten 
aanzien van deze criteria. Instellingen die geheel niet voldoen aan de gestelde 
criteria, hebben geen recht meer om opleidingen aan te bieden en zijn inmiddels 
gesloten.  

• Op de website van de CEAACES is uitgebreide informatie beschikbaar over
de accreditatieprocedures.

• De overzichten van alle geaccrediteerde instellingen en opleidingen zijn
beschikbaar op de website van de Consejo de Educacion Superior (CES). In
het overzicht van alle geaccrediteerde universidades en escuelas
politécnicas kan er zowel op financiering (por financiamiento) als op
opleiding (por oferta académica) gezocht worden.

• Overzicht van geaccrediteerde opleidingen (carreras vigentes) op het niveau
van de Técnico Superior en Tecnológico Superior, voor het laatst aangepast
in 2016.

 Internationale verdragen 

Ecuador heeft momenteel met 4 landen internationale verdragen afgesloten op 
het gebied van wederzijdse diploma-erkenning: Argentinië, Cuba, Chili en Peru. 

 Samenstelling dossier 

Voor een volledig dossier in het voortgezet en in het hoger onderwijs zijn het 
diploma, bijbehorende cijferlijsten en doorgaans een afstudeerverklaring (acta 
de grado) vereist. 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/categorizacion-de-universidades/
http://www.ces.gob.ec/
http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_sobipro&sid=68:Instituciones-de-Educacion-Superior&Itemid=0
http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=588
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Authenticiteit 
• Middelbare schooldiploma’s kunnen geverifieerd worden via de website van

het ministerie van Onderwijs.
• Hoger onderwijsdiploma’s kunnen geverifieerd worden via de website van de

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
SENESCYT.

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Website van de Consejo de Educación Superior (CES) met een overzicht van alle 
erkende hogeronderwijsinstellingen (alleen Spaanstalig). Je kunt op naam van de 
instelling zoeken of op type instelling: kies universidades en escuelas politécnicas 
voor een overzicht van alle universiteiten of escuelas politécnicas of institutos 
superiores voor alle overige hogeronderwijsinstellingen. Beide opties bieden de 
mogelijkheid om zowel op financiering (por financiamiento) als op opleiding 
(oferta académica) te zoeken. 

 Handige websites 

• Website van het Ministerio de Educación (MINEDUC), het ministerie van
Onderwijs met uitgebreide informatie over het lager en voortgezet onderwijs
(alleen Spaanstalig).

• Website van het Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENESCYT) met uitgebreide informatie over het hoger onderwijs in
Ecuador (alleen Spaanstalig).

• Website van het Sistema Nacional de Nivelación y Adminisión (SNNA) met
uitgebreide informatie over het toelatingsexamen tot het hoger onderwijs
(alleen Spaanstalig).

• Website van de Consejo Nacional de Educación (CES), met onder meer een
overzicht van geaccrediteerde opleidingen en hogeronderwijsinstellingen
(alleen Spaanstalig).

• Website van de Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de Educación Superior (CEAACES), de organisatie voor kwaliteitszorg
in het hoger onderwijs (alleen Spaanstalig).

https://sede/educacion/gob.es/verificacion.html
http://www.senescyt.gob.ec/registro-titulos/consulta-de-titulos-registrados/
http://www.ces.gob.ec/
http://educacion.gob.ec/
https://www.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.snna.gob.ec/
http://www.ces.gob.ec/
http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/
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