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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Hongarije 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 en het vergelijkbare niveau 
in het kwalificatieraamwerk voor de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA-QF). 
De andere kolommen tonen de Nederlandse waardering met de vergelijkbare 
niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma en 
EHEA-QF-niveau 

EQF- 
niveau 

Nederlandse waardering en  NLQF-
niveau 

EQF-
niveau 

Gimnáziumi Érettségi 
Bizonyítvány 

  vwo-diploma 4+ 4 

Szakközépiskolai 
Érettségi-Képesítö 
Bizonyítvány 

  vwo-diploma voor het 
algemeen vormende deel en 
mbo-diploma (kwalificatie-
niveau 2 of 3) voor het 
beroepsvormende deel  

4+ 
 

4 
 

Certificate of felsőfokú 
szakképzés of HVT-Higher 
Vocational Training 
programmes   

  2 jaar hbo  5 5 

Egyetemi oklevél 
alapképzés 

1e 6 bachelorgraad in het wo  6 6 

Főiskolai oklevél   
(3 jaar) 

1e  6 bachelorgraad in het hbo  6 6 

Főiskolai oklevél 
alapképzés 
(4 jaar) 

1e 6 bachelorgraad in het hbo   6 6 

Egyetemi mesterképzés 2e 7 mastergraad in het wo  7 7 

Egyetemi oklevél 
osztatlan mesterkepzés 

2e 7 mastergraad in het wo  
 

7 7 

Főiskolai oklevél 
mesterképzés 

2e 7 mastergraad in het hbo   7 7 

 
NB   
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
• EHEA-QF = overkoepelend raamwerk van kwalificaties in de Europese Hoger 

Onderwijsruimte. NLQF = Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = 
Europees kwalificatieraamwerk. 

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

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

Hongarije (Magyarország) is een parlementaire democratie met een 
eenkamerstelsel. Hongarije bestaat uit 19 provincies (megyék). Deze 
vormen de tweede bestuurslaag in Hongarije.  
 
Het land werd van 1945 tot 1989 overheerst door de Sovjet-Unie. In 1989 werd 
Hongarije weer een zelfstandige staat met een markteconomie en in 1999 trad 
het toe tot de NAVO. Op 1 mei 2004 volgde het lidmaatschap van de Europese 
Unie.  
 
Naar Russisch model werden na de Tweede Wereldoorlog gespecialiseerde 
hogeronderwijsinstellingen opgericht, waarmee het aantal verder toenam. In 
1996 is een herziening van de Wet Hoger Onderwijs door het parlement 
aangenomen, waarbij de aandacht onder meer lag op de hervorming van de 
opleidingsstructuur, het definiëren van de status van het postsecundaire 
onderwijs, de hervorming van de institutionele structuur, het faciliteren van fusies 
tussen hogeronderwijsinstellingen en het bevorderen van institutionele 
onafhankelijkheid.  
 
In 1999 nam het parlement een amendement aan op de Wet Hoger Onderwijs 
inzake de herstructurering van de hogeronderwijsinstellingen. Na het aannemen 
van de herziening van de wet in 1996 en het amendement in 1999 is het aantal 
hogeronderwijsinstellingen onder toezicht van de staat aanzienlijk afgenomen.   
 
Momenteel is het ministerie van Nationale Hulpbronnen (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) politiek verantwoordelijk voor het hele onderwijssysteem in 
Hongarije.  
 
De voertaal in het onderwijs is het Hongaars. De leerplicht in Hongarije begint op 
de leeftijd van 6 jaar en duurt tot het einde van het jaar waarin de leerling 18 
wordt.  
 
Het academisch jaar loopt van september tot en met juni.   
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het lager en voortgezet onderwijs kent twee cycli van ieder 4 jaar.  De eerste 
periode is voor 6- tot 10-jarigen en de tweede periode voor 10- tot 14-jarigen. Het 
lager onderwijs wordt verzorgd aan basisscholen (Általános iskola).  
 
Het voortgezet onderwijs is verdeeld in algemeen vormend en beroepsgericht 
onderwijs. Het secundair onderwijs wordt verzorgd aan scholen voor algemeen 
voortgezet onderwijs (gimnázium) of aan instellingen voor secundair 
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beroepsgerichte onderwijs (szakközépiskola). Vaak verzorgt dezelfde school 
zowel beroepsgericht als algemeen vormend onderwijs. Toelating tot het 
voortgezet onderwijs, zowel het academische als het beroepsgerichte, geschiedt 
in Hongarije soms op basis van toelatingsexamens. 
 
Algemeen voortgezet onderwijs 
Het algemeen vormend voortgezet onderwijs aan een gimnázium bereidt 
studenten voor op het nationaal staatsexamen (érettségi vizsga) en op toelating 
tot de hogeronderwijsinstellingen. Ook kunnen leerlingen na het gimnázium de 
arbeidsmarkt op. Het onderwijs op het gimnázium kan in duur variëren van 4 tot 8 
jaar.  Bij het 6- en 8-jarige programma stromen de leerlingen in na respectievelijk 6 
jaar en 4 jaar lager onderwijs, zodat de totale duur 12 jaar blijft.   
 
Het curriculum bestaat uit de vakken Hongaarse taal en literatuur, geschiedenis, 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, maximaal twee vreemde talen, 
aardrijkskunde, kunst en muziek. Daarnaast kunnen leerlingen naar keuze 
praktijkgerichte vakken volgen, zoals typen en programmeren.    
 
Aan het einde van de laatste klas van het algemeen voortgezet onderwijs 
kunnen leerlingen een staatsexamen afleggen. Dit wordt het érettségi vizsga 
(verouderde naam: Matura-examen) genoemd. Leerlingen doen eindexamen in 
vijf vakken, waarvan de vakken Hongaarse taal en literatuur (mondeling en 
schriftelijk), geschiedenis (mondeling), wiskunde (schriftelijk) en een vreemde taal 
(schriftelijk en mondeling) verplicht zijn. Het vijfde vak is een keuzevak. Aan 
leerlingen die het examen met voldoende resultaat behalen, wordt het  
Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány (einddiploma gymnasium) uitgereikt. Als 
leerlingen niet het staatsexamen doen, dan ontvangen ze het Gimnáziumi 
Bizonyítvány (gymnasium certificaat). 
 

 
 

 
Beroepsgericht voortgezet onderwijs 
Het secundair beroepsgericht onderwijs wordt gegeven aan de szakközépiskola 
die algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs aanbieden en aan de 
szakiskola. Aan dit laatste schooltype wordt alleen beroepsgericht onderwijs 
gegeven. Het beroepsonderwijs is verdeeld in verschillende sectoren: technisch 
onderwijs, landbouwwetenschappen en dienstverlening.  
 
Aan de szakközépiskola (ook wel szakképzo iskola genaamd) worden leerlingen 
voorbereid op zowel het staatsexamen (érettségi vizsga) als op het 
beroepsexamen (szakmai vizsga). De eerste 4 jaar wordt besteed aan algemeen 
vormende vakken. Tijdens de laatste 2 jaar (11e en 12e klas) wordt tevens 

Het niveau van het Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány  
is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma. 
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aandacht besteed aan inleidende beroepsgerichte vakken. Aan het eind van 
de opleiding wordt het staatsexamen (érettségi vizsga) afgenomen en kunnen 
leerlingen naar keuze doorstromen naar het hoger onderwijs of ze kunnen een 
beroepsexamen (szakmai vizsga) afleggen.  
 
Leerlingen aan de szakközépiskola leggen voor het érettségi vizsga in dezelfde 
vakken examen af als de leerlingen aan het gimnázium. Het vijfde vak is ook op 
de szakközépiskola een keuzevak en kan een algemeen vormend vak zijn of een 
beroepsgericht vak. Wanneer het beroepsexamen (szakmai viszga) succesvol 
wordt afgelegd, wordt het szakközépiskolai képesítö érettségi bizonyítvány 
(kwalificerend eindexamendiploma van een middelbare vakschool) of kortweg 
bizonyítvány verleend met een beroepskwalificatie.   
 

 
De szakiskola (beroepsscholen)  bieden 2- tot 3-jarige beroepsgerichte 
opleidingen aan die leerlingen voorbereiden op het szakmai viszga examen. De 
szakiskola verleent het afsluitend getuigschrift szakiskola érettségi bizonyítvány 
(kwalificerend eindexamen van het lager beroepsonderwijs).  
Het niveau van het diploma van de szakiskola ligt aanzienlijk lager dan dat van 
het diploma van de szakközépiskola. Het szakiskola érettségi bizonyítvány biedt 
geen toegang tot het hoger onderwijs in Hongarije.  
 

 
 
 
 
 
 
 Toelating hoger onderwijs 

Er zijn twee routes binnen het voortgezet onderwijs die voorbereiden op het 
eindexamen, het algemeen vormend voortgezet onderwijs verzorgd door een 
gimnázium en het secundair beroepsgericht onderwijs verzorgd aan een 
szakközépiskola.  
 
Sinds 2005 zijn de toelatingsexamens tot het hoger onderwijs afgeschaft en geeft 
het middelbare schooldiploma (Érettségi Bizonyítvány) toelating tot het hoger 
onderwijs. Muziek- en kunstopleidingen kunnen bovendien als aanvullende 
toelatingseis interviews afnemen of proeven van bekwaamheid opleggen. Sinds 

Het niveau van het bizonyítvány verleend door een szakközépiskola is 
vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma voor het algemeen vormende 

deel en een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3 voor het 
beroepsvormende deel, afhankelijk van de richting. 

Het niveau van het szakiskola érettségi bizonyítvány is vergelijkbaar  
met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 1-3,  

afhankelijk van de opleidingsduur en richting. 
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2005 is toelating tot het hoger onderwijs mede gebaseerd op de behaalde 
resultaten van het staatsexamen. Voor vreemde talen is een advanced level 
vereist. Studenten met advanced level passes zullen bij populaire studies een 
voorsprong hebben. 
 

 Hoger onderwijs 

Situatie tot 2004 
Het hoger onderwijs in Hongarije is gebaseerd op een binair systeem, er zijn 
(föiskola) hogescholen en (egyetem) universiteiten. Sommige van deze föiskola 
zijn verbonden aan de universiteiten als faculteiten van de universiteiten. Een 
universiteit kan dus tevens praktijkgerichte opleidingen aanbieden.  
 
Situatie vanaf 2004 
Sinds 2004 is het voormalige binaire systeem vervangen door een systeem waarin 
twee niveaus elkaar opvolgen (two-tier system). Het főiskolai oklevél is vervangen 
door de Alapfokozat (Bachelor degree). Het egyetemi oklevél is vervangen door 
de Mesterfokozat (Master degree).  
De opleidingscyclus in het hoger onderwijs bestaat uit de alapképzés (de 
bacheloropleiding), mesterképzés (de masteropleiding) and de doktori képzés 
(PhD opleiding). Daarnaast bestaan er geïntegreerde opleidingen die 
rechtstreeks tot de mastertitel leiden, een one-tier systeem. 
 
Tegenwoordig bieden zowel hogescholen (föiskola) als universiteiten (égyetem) 
bacheloropleidingen, masteropleidingen en PhD-opleidingen aan.  

 
Het afronden van zowel een bachelor als een masteropleiding geschiedt op 
grond van een afsluitend examen. Dit kan een scriptie en/of aanvullende 
mondelinge, schriftelijke of praktijkexamens omvatten.  
 
Het binaire systeem zal blijven bestaan ondanks dat de föiskola en de 
universiteiten dezelfde graden zullen kunnen uitreiken.  
 
Two-tier systeem 
De Alapfokozat (Bachelor degree) is een graad die wordt verleend na ten minste 
3 jaar (180 ECTS) en ten hoogste 4 jaar (240 ECTS) studie. Deze alapképzés bereidt 
studenten voor op de master opleiding of op toetreding tot de arbeidsmarkt. Aan 
het getuigschrift is een beroepskwalificatie verbonden.  
 
De Mesterfokozat (Master degree) is een getuigschrift dat wordt verleend na 
minimaal 1 (60 ECTS) en ten hoogste 2 jaar (120 ECTS). De mesterképzés is de 
tweede cyclus binnen het Hongaarse hoger onderwijs en bereidt studenten voor 
op zowel de doktori képzés (PhD level courses) als op toetreding tot de 
arbeidsmarkt. Aan dit getuigschrift is eveneens een beroepskwalificatie 
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verbonden. Vanaf 2004 mogen uitsluitend de universiteiten promotietrajecten 
aanbieden. Het promotietraject (doktori képzés) omvat tenminste 180 ECTS (3 
jaar).  

 
Om internationale studentenmobiliteit te faciliteren, maakt de Wet Hoger 
Onderwijs het voor bezitters van een föiskola diploma mogelijk om in 
internationale context de titel Bachelor te gebruiken en voor bezitters van een 
universitair einddiploma om de titel Master te gebruiken, waarbij het vakgebied 
of de specialisatie wordt vermeld. 
 
One-tier systeem 
Dit betreft opleidingen met een duur van 5 à 6 jaar (300/360 ECTS), die direct 
leiden tot de graad van Mesterfokozat (Master degree). Naast religieuze 
opleidingen en enkele kunstopleidingen vallen de volgende opleidingen onder 
het one-tier systeem: diergeneeskunde, architectuur, tandheelkunde, farmacie, 
rechtsgeleerdheid en geneeskunde.  
 
Credits 
De onderwijsinstellingen maken gebruik van het European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). In dat systeem staat 1 credit voor 30 
studiebelastingsuren. 
 

 Universitair onderwijs 

In de Wet Hoger Onderwijs in Hongarije worden universiteiten (egyetem) 
gedefinieerd als hogeronderwijsinstellingen die in staat zijn om onderwijs te 
organiseren in meer dan één wetenschappelijke discipline en binnen een 
wetenschappelijke discipline in meer dan één specifieke opleiding. Verder dient 
aan een universiteit onderzoek te worden verricht, moeten geaccrediteerde PhD- 
opleidingen worden aangeboden en dienen de docenten te zijn gepromoveerd.  
 
De studieduur van universitaire opleidingen varieert van 3-6 jaar, afhankelijk van 
de studierichting.  
Na een aantal semesters wordt een groot examen (szigorlat) afgelegd in een 
onderwerp of vak dat deel uitmaakt van het studieprogramma. Na het afronden 
van alle verplichte vakken, het schrijven en verdedigen van de scriptie en een 
afsluitend examen, ontvangen de studenten het Abszolutorium (voorlopige 
afstudeerverklaring). Aan het eind van de studie wordt het egyetemi oklevél 
(universitaire graad) uitgereikt door de instelling.   
 
De nieuwe bacheloropleiding duurt 3-4 jaar. De toelatingseis is een diploma van 
de middelbare school. Sommige bacheloropleidingen bieden toegang tot de 
masteropleiding. Het studieprogramma van deze bacheloropleidingen is 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Hongarije 

Onderwijssysteem Hongarije | Nuffic | 2e editie, februari 2011  | versie 3, juli 2018  11 
 
 
 

gereglementeerd. Na voltooiing van de opleiding wordt het getuigschrift 
Alapfokozat verleend door de instelling.  
 

Het niveau van het egyetemi oklevél van de alapképzés van een 3- tot 4-jarige 
opleiding  (EHEA-QF 1e  cyclus/EQF-niveau 6) is vergelijkbaar met dat van een 
bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus.  
 

 
De nieuwe masteropleidingen (mesterképzés) die volgen op de 
bacheloropleidingen duren 1-2 jaar. De toelatingseis is een relevante bachelor-
graad (van universiteit of hogeschool). Deze masteropleidingen bieden ook 
toegang tot de PhD. Het studieprogramma van deze opleidingen is 
gereglementeerd. Na voltooiing van de opleiding wordt het getuigschrift 
Mesterfokozat verleend door de instelling. 
 

Het niveau van het egyetemi oklevél van de mesterképzés van een 1- tot 2-
jarige opleiding  (EHEA-QF 2e  cyclus/EQF-niveau 7) is vergelijkbaar met dat van 
een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus.  
 

 
De ongesplitste masteropleiding (osztatlan mesterképzés) duurt 5 of 6 jaar. De 
toelatingseis is eveneens een diploma van de middelbare school. De 
masteropleidingen geven toegang tot de PhD. Er zijn zeventien ongesplitste 
masteropleidingen, bijvoorbeeld in de richting farmacie, tandheelkunde, 
geneeskunde, diergeneeskunde, bouwkunde, rechten, enzovoorts. Het 
studieprogramma van deze opleidingen is eveneens gereglementeerd. 
 

Het niveau van het egyetemi oklevél van de osztatlan mesterképzés van een 
5- tot 6-jarige opleiding  (EHEA-QF 2e  cyclus/EQF-niveau 7) is vergelijkbaar met 
dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus.  
 

 
Hongaarse getuigschriften hebben een dubbele functie en verenigen 
academische graden met beroepskwalificaties. Voorbeelden van titels die 
worden verleend bij universitaire graden zijn onder meer okleveles építészmérnök 
(architect), okleveles építömérnök (civiel ingenieur), okleveles agrármérnök 
(ingenieur in de landbouwwetenschappen) en okleveles közgazdász (econoom).     
 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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De wetenschappelijke promotie leidt tot de graad van Doktori képzés. Naast de 
PhD kent Hongarije tevens de wetenschappelijke graad van DLA (Doctor of 
Liberal Arts). Het promotietraject in Hongarije heeft een nominale duur van 3 jaar, 
maar de werkelijke duur van het traject is vaak langer. Tijdens het promotietraject 
wordt onafhankelijk onderzoek verricht. Dit mondt uit in een proefschrift, dat 
verdedigd wordt voor een promotiecommissie. 
 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

De Hongaarse Wet Hoger Onderwijs definieert een föiskola  als een 
hogeronderwijsinstelling die hoger beroepsgericht onderwijs verzorgt in meer dan 
één opleiding in diverse disciplines.  
 
Net als bij de universiteiten geven de Érettségi Bizonyítvány van het algemeen 
vormend of het algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs 
toelating tot de föiskola.    
 
Een studie verzorgd door een főiskola heeft een duur van 3 tot 4 jaar. Het 
onderwijs aan de főiskola is specialistisch van aard en beroepsgericht. De 
opleidingen op de főiskola zijn over het algemeen minder onderzoeksgericht dan 
universitaire opleidingen. Na het afronden van alle vakken (en het ontvangen 
van het Abszolutorium), dienen studenten een afsluitend examen af te leggen, 
waarmee de bestudeerde kennis wordt toegepast. Tevens dient de student zijn 
scriptie in het openbaar te verdedigen. Verder maakt een praktijkstage deel uit 
van de opleiding. Aan het eind van de studie wordt het  főiskola oklevél (diploma 
van het hoger beroepsonderwijs) verleend.   
 
De nieuwe bacheloropleiding duurt 3 tot 4 jaar. De toelatingseis is een diploma 
van de middelbare school. Sommige bacheloropleidingen bieden toegang tot 
de masteropleiding. Het studieprogramma van deze bacheloropleidingen is 
gereglementeerd. Na voltooiing van de opleiding wordt het getuigschrift 
Alapfokozat verleend door de instelling.  
 

Het niveau van het főiskolai oklevél na een 3-jarige opleiding (EHEA-QF 1e 
cyclus/EQF-niveau 6) is vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger 
beroepsonderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus.  

 

Het niveau van het főiskolai oklevél van de alapképzés na een 4-jarige 
opleiding (EHEA-QF 1e cyclus/EQF-niveau 6) is vergelijkbaar met een 
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus.  

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page


 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Hongarije 

Onderwijssysteem Hongarije | Nuffic | 2e editie, februari 2011  | versie 3, juli 2018  13 
 
 
 

Het főiskola oklevél geeft het recht om een bepaald beroep uit te oefenen en 
biedt in Hongarije recht op toelating tot een aansluitende masteropleiding.    
 
De nieuwe masteropleidingen (mesterképzés) die volgen op de 
bacheloropleidingen duren 1-2 jaar. De toelatingseis is een relevante 
bachelorgraad (van universiteit of hogeschool). Deze masteropleidingen bieden 
soms toegang tot de PhD. Na voltooiing van de opleiding wordt het getuigschrift 
Mesterfokozat verleend door de instelling. 
 

Het niveau van het főiskolai oklevél van de mesterképzés (EHEA-QF 2e 
cyclus/EQF-niveau 7) is vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger 
beroepsonderwijs.  
Volledige beschrijving van de leeruitkomsten van alle EQF-niveaus. 

 
         Kort postsecundair onderwijs 

De hogeronderwijsinstellingen kunnen tevens korte postsecundaire opleidingen 
verzorgen, de zogenaamde felsőoktatási szakképzés, non-degree higher level 
vocational training (HVT). Een HVT-opleiding omvat 120 tot 150 ECTS en duurt 
maximaal 5 semesters. Het is een praktijkgerichte opleiding en kwalificeert in een 
smaller segment. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. De 2-jarige 
HVT-opleidingen worden voornamelijk verzorgd door hogescholen, soms door 
universiteiten, al dan niet in samenwerking met middelbare beroepsscholen.  
 

  
Het niveau van het certificaat van een 2-jarige HVT-opleiding  

is vergelijkbaar met dat van ongeveer 2 jaar hoger beroepsonderwijs  
in overeenkomstige richting. 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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 Beoordelingssystemen 

In Hongarije wordt de volgende beoordelingsschaal gehanteerd:  
  

In cijfers Omschrijving Betekenis 

5 Jeles/kívaló Uitstekend 

4 Jó Goed 

3 Közepes Ruim voldoende 

2 Elégséges Voldoende 

1 Elégtelen Onvoldoende 

 
Sinds september 2003 is in Hongarije het European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) verplicht. Meer informatie over het ECTS is 
beschikbaar in de Engelstalige gebruikershandleiding van de Europese 
Commissie. 
 
Meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers staat op onze  
website.   
 

 Bolognaproces 

In Hongarije zijn alle hogeronderwijsinstellingen overgeschakeld op de bachelor-
masterstructuur. Informatie over de implementatie van het Bolognaproces in 
Hongarije is te vinden op de website van het (voormalig) ministerie van Onderwijs.  
Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website 
van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA).  

 
 Kwalificatieraamwerken  

In 2005 is het Bologna kwalificatieraamwerk ingevoerd. De ontwikkeling van een 
volledig nationaal kwalificatieraamwerk inclusief kwalificaties die geen deel 
uitmaken van het hoger onderwijs, is nog aan de gang.   
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het Hongaarse Accreditatie Comité (HAC), Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB, 
is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor een overzicht met 
betrekking tot de kwaliteit van het hoger onderwijs in Hongarije. Het HAC is in 
1993 opgericht, gelijktijdig met de nieuwe Nationale Wet op het Hoger Onderwijs.  

 
Volgens de National Higher Education Act van 2011 is het HAC een nationaal 
orgaan dat belast is met de controle, kwaliteitszorg en evaluatie van de 

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://www.nuffic.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/diplomawaardering/waarde-van-buitenlandse-cijfers
http://www.okm.gov.hu/letolt/english/towards_bologna.pdf
http://www.ehea.info/pid34250-cid101254/hungary.html
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wetenschappelijke kwaliteit van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
aan de hogeronderwijsinstellingen.  
Het HAC voert zowel ex-ante en als ex-post evaluaties uit.  Bij ex-ante evaluaties 
van programma’s wordt advies gegeven zowel over het niveau van bestaande 
opleidingen, als bij nieuwe studieprogramma's. Ex-post evaluaties worden iedere 
5 jaar uitgevoerd. Er zijn aparte procedures voor evaluaties van 
hogeronderwijsinstellingen als van opleidingen. Evaluaties van een bepaalde 
opleiding worden gelijktijdig uitgevoerd aan alle Hongaarse instellingen die die 
opleiding verzorgen.  
 
Er zijn momenteel zo’n 70 instellingen voor hoger onderwijs erkend in Hongarije. 
Voor alle instellingen voor hoger onderwijs, met inbegrip van privé-instellingen 
geldt een verplichte evaluatie-procedure.  
Erkende confessionele hogeronderwijsinstellingen ontvangen tevens 
overheidsfinanciering, maar het HAC geeft alleen beoordelingen van seculiere 
programma's. Buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs moeten, met het 
oog op een vergunning, eveneens verplicht worden geëvalueerd door het HAC. 
Als voorwaarde geldt onder meer dat zij in eigen land wettelijk erkend zijn.  
 
Het HAC kent achttien volwaardige leden, deze zijn onder meer afkomstig van 
de Hongaarse conferentie van rectoren, de Academie van Wetenschappen, 
kerken, de Academie van Kunsten, en de Nationale Onderzoeksraad. Bovendien 
heeft het HAC een Raad van Advies. Het HAC is lid van de ENQA, de European 
Association for Quality Assurance.  
 
De website van het Hongaarse accreditatiecomité (HAC), Magyar Akkreditációs 
Bizottság (MAB), is een nuttige bron van achtergrondinformatie. Deze site geeft 
informatie over de kwaliteit van de hogeronderwijsinstellingen, en de huidige en 
voormalige taken en werkzaamheden van het HAC.  
Lijst met erkende Hongaarse hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Internationale verdragen 

Hongarije heeft de Lissabon Conventie in 1997 getekend en in 2000 geratificeerd. 
Het land heeft  tevens bilaterale verdragen met onder andere Polen (1980), 
China (1997), India (1976), Roemenië (1997), Oostenrijk (1982), Servië en 
Montenegro (1980), Bulgarije (1975), Slovenië (1999) en Slowakije (2000).  

 
 Diplomasupplement 

Sinds 1 maart 2006 zijn hogeronderwijsinstellingen verplicht het 
diplomasupplement te verstrekken met het getuigschrift en de bijbehorende 
graad van bachelor en/of master. Het diplomasupplement behoort zowel in het 
Hongaars als in het Engels te worden uitgegeven. 

http://www.mab.hu/web/index.php?lang=en
http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-intezmenyek
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Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de website van de 
Europese Commissie. 
 

 Samenstelling dossier 

Het diploma van het voortgezet onderwijs wordt uitgereikt met een 
vakkenoverzicht. Beide documenten dienen te worden overgelegd. Voor het 
hoger onderwijs geldt dat de student het getuigschrift (főiskolai oklevél; egyetemi 
oklevél) en een vakkenoverzicht met beëdigde vertaling moet overleggen.  
Het diploma dat wordt uitgereikt, is een officieel document met daarop het 
wapen van de Republiek Hongarije. Vaak verzorgt de instelling tevens een 
officiële beëdigde vertaling van de opleiding.  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

• Website van het Onderwijsbureau met een overzicht van de Hongaarse 
staatsinstellingen en erkende privé-instellingen. 

• Deze website van het ministerie van Nationale Hulpbronnen bevat ook een 
lijst van hogeronderwijsinstellingen.  

• Website van de Hongaarse accreditatiecommissie met een zoekprogramma 
naar geaccrediteerde instellingen en opleidingen. 

 
 Handige websites 

• Website van het Onderwijsbureau (alleen in het Hongaars) met onder meer 
informatie over hoger onderwijs en erkenning van kwalificaties. 

• Website van het Hongaarse ministerie van Nationale Hulpbronnen 
(verantwoordelijk voor Onderwijs), waaronder voorheen de Hongaarse 
ENIC/NARIC, Hungarian Equivalence and Information Centre (HEIC), viel. 

• Website van de Hongaarse ENIC/NARIC. 
• Website van het Hongaarse accreditatiecommissie (Magyar Akkreditációs 

Bizottság, MAB). 

http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_felsookt_int
http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-intezmenyek
http://www.mab.hu/web/index.php?lang=en
https://www.oktatas.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/english
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english
http://www.mab.hu/web/index.php?lang=en
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