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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. We leggen
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit
Ierland 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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National Framework of Qualifications

Bron: Irish National Framework of Qualifications (NFQ)
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Waarderingstabel
In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s met de vergelijkbare
niveaus in het nationale kwalificatieraamwerk. De andere kolommen tonen de
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en
Europese kwalificatieraamwerk.
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NB
• Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden
ontleend.
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• NFQ = Iers nationaal kwalificatieraamwerk. NLQF = Nederlands nationaal
kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is
afgerond.
• 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
De Republiek Ierland werd in 1921 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en
stapte in 1948 uit de Commonwealth. De Republiek telt ruim 4,7 miljoen inwoners.
Het onderwijs is ingedeeld in 4 sectoren: primary education, post primary
education, further education and training en higher education. De eerste 2
sectoren, dus het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, vallen onder de
Education Act van 1998. De laatste 2 sectoren hebben hun eigen wetgeving.
De algemene verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de inspectie daarvan
ligt bij het Department of Education and Skills, het Ierse ministerie van Onderwijs.
Het is onder meer verantwoordelijk voor het curriculum en de examens voor
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Plaatselijk bestuur kan echter
medezeggenschap in het onderwijs doen gelden en het onderwijs aan scholen in
de particuliere sector kan mede bekostigd worden door de kerk. Voorzieningen
voor het onderwijs op post primary level worden geregeld door 16 zogeheten
Education and Training Boards en onafhankelijke, vrijwillige middelbare scholen
en community secondary schools.
Quality and Qualifications Ireland (QQI) is opgericht in november 2012. Het
vervangt de Further Education and Training Awards Council, de Higher Education
and Training Awards Council en de National Qualifications Authority of Ireland.
Daarnaast heeft het de taken van de Irish Universities Quality Board op zich
genomen.
QQI is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg binnen de Ierse further and higher
education and training sectoren, het verlenen van landelijk erkende diploma’s en
het ondersteunen en bevorderen van een kwalificatiesysteem dat leerlingen en
andere belanghebbenden ten goede komt. QQI is verantwoordelijk voor het
nationale kwalificatieraamwerk. Daarnaast is zij als Ierse NARIC verantwoordelijk
voor de erkenning van buitenlandse kwalificaties.
De coördinatie van het wetenschappelijk onderwijs wordt verzorgd door de
Higher Education Authority, namens het ministerie van Onderwijs. Universiteiten
zijn echter autonoom en stellen zelf de curricula vast. Zij hebben ook zelf de
bevoegdheid academische graden te verlenen.
Voor leerlingen in de Republiek Ierland begint de leerplicht op de leeftijd van 6
jaar en eindigt op 16-jarige leeftijd of wanneer ze 3 jaar middelbaar onderwijs
hebben afgerond. De voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs is Iers of
Engels en Engels in het hoger onderwijs.
Het academisch jaar loopt van september tot juni.
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Basis- en voortgezet onderwijs
Het basisonderwijs (primary education) is verplicht voor de leeftijdsgroep van 6 tot
12 jaar, maar al beschikbaar voor kinderen vanaf 4 jaar. Het voortgezet onderwijs
(secondary education) is voor de leeftijdsgroep van 12 tot 17/18 jaar.
Het voortgezet onderwijs bestaat uit een junior cycle en een senior cycle. Aan het
einde van de leerplicht (op 16-jarige leeftijd) doen leerlingen examens voor het
Junior Certificate. Aan sommige scholen duurt de junior cycle 3 jaar, aan andere
4 jaar. Na de leerplicht kunnen leerlingen doorgaan voor het Leaving Certificate.
Afhankelijk van de school duurt de senior cycle 2 of 3 jaar na het Junior
Certificate. Veel scholen hebben een oriëntatiejaar (transition year) tussen de
junior cycle en de senior cycle.
De examens voor zowel het Junior Certificate als het Leaving Certificate zijn
landelijk. Voor het Leaving Certificate kan examen worden gedaan op 2 niveaus,
ordinary level en higher level. De examenresultaten worden weergegeven door
letters, waarbij A tot en met D de voldoendes zijn. Meestal doen leerlingen in 6 of
7 algemeen vormende vakken examen.

Het niveau van het Junior Certificate (NFQ-niveau 3/EQF-niveau 2) plus het
transition year (3 + 1 jaar) is vergelijkbaar met dat van een vmbo-t-diploma.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Het niveau van het Leaving Certificate (NFQ-niveau 4/5/EQF-niveau 3/4) met
ten minste 6 examenvakken, waarvan ten minste 2 vakken op higher level met
een grade A, B of C, is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Met ingang van 2017 gebruikt men een 8-punts grading scale voor het Leaving
Certificate. Vanaf 2017 geldt daarom de volgende vergelijking:

Het niveau van het Leaving Certificate (NFQ-niveau 4/5/EQF-niveau 3/4) met
ten minste 6 examenvakken, waarvan ten minste 2 vakken op higher level met
een grade H1-H4, is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Het onderwijs voor het Leaving Certificate is algemeen vormend. Daarnaast
bestaan er 2 varianten met een beroepsvormende component; namelijk het
Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) en het Leaving Certificate
Onderwijssysteem Ierland | Nuffic | 3e editie, mei 2017 | versie 4, mei 2017
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Applied (LCA). Het LCVP heeft een curriculum waarvan ongeveer 5/6 deel
algemeen vormend onderwijs is, aangevuld met beroepsgericht onderwijs in 3
Vocational Modules. Voor het LCVP wordt examen gedaan in die modules plus 5
algemeen vormende vakken. Het LCVP geeft dezelfde mogelijkheden van
toelating tot het hoger onderwijs als het Leaving Certificate, dus ook tot
universiteiten.
Het LCA is nog weer meer gericht op de beroepsvoorbereiding dan het LCVP.
Ongeveer een derde deel van het curriculum is algemeen vormend, de rest is
beroepsonderwijs. Het LCA geeft geen rechtstreekse toelating tot het universitaire
onderwijs, wel tot voorbereidende opleidingen aan technical colleges waarna
dan weer toelating tot verwante studierichtingen aan universiteiten kan worden
verkregen.

Het niveau van het Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)
(NFQ-niveau 4/5/ EQF-niveau 3/4) is vergelijkbaar met dat van een vwodiploma. Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Het niveau van het Leaving Certificate Applied (LCA) (NFQ-niveau 4/5/
EQF-niveau 3/4) is vergelijkbaar met dat van een havodiploma voor het
algemeen vormende deel en een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3,
afhankelijk van de richting. Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.



Toelating hoger onderwijs
Voor toelating tot hogeronderwijsinstellingen, zowel tot degree als non-degree
opleidingen dient men zich een jaar vóór toelating aan te melden bij het Central
Applications Office (CAO). Het CAO verwerkt aanvragen voor toelating tot
undergraduate opleidingen bij Ierse hogeronderwijsinstellingen. Daarbij werkt het
CAO met een puntenschaal. Een nieuw, herzien systeem hiervoor is vanaf 2017
geïntroduceerd. Vervolgens selecteren de hogeronderwijsinstellingen zelf de
kandidaten die door de CAO zijn goedgekeurd.
Voor toelating tot universiteiten geldt dat men aan de algemene minimumeis van
de universiteiten moet hebben voldaan. Voor het Trinity College, Dublin is dat een
Leaving Certificate met 6 vakken, waarbij in 3 vakken op higher level examen
moet zijn gedaan, met ten minste een grade C (of H4 vanaf 2017). Voor de
andere universiteiten is een Leaving Certificate met 6 vakken vereist, waarvan ten
minste 2 op higher level met een grade C. De universiteiten bepalen bovendien
per studierichting welke vakken dit moeten zijn en met welke
eindexamenresultaten vereist zijn per richting.
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Voor toelating tot non-degree opleidingen, zoals bijvoorbeeld die voor een
Higher Certificate van QQI of Institutes of Technology is een Leaving Certificate
met 5 of 6 vakken vereist, waarbij doorgaans niet op higher level examen hoeft te
zijn gedaan.



Hoger onderwijs
Hoger onderwijs wordt gegeven aan 7 universiteiten, 14 Institutes of Technology
en een reeks van kleinere, meestal gespecialiseerde instellingen, zoals de 7
colleges of education. Daarnaast zijn er in Ierland private hogeronderwijsinstellingen die programma’s aanbieden.
Al deze instellingen kunnen zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs
verzorgen, maar de universiteiten concentreren zich vooral op het wetenschappelijk onderwijs. Ongeacht de oriëntatie kan het hoger onderwijs worden
onderverdeeld in degree programmes en non-degree programmes, dus
opleidingen die worden afgerond met een academische graad of met een
andere kwalificatie. De degrees zijn de bachelor-de master- en de doctor-graad;
de non-degrees zijn de certificates en de diplomas.
De universiteiten hebben de bevoegdheid zelf academische graden uit te reiken,
evenals het Dublin Institute of Technology (DIT). De 13 Institutes of Technology
hebben gedelegeerde bevoegdheden ontvangen van QQI en reiken hun eigen
kwalificaties uit tot aan level 9 van het Ierse kwalificatieraamwerk. De nationale
vertegenwoordiging van deze instellingen is belegd bij de Technical Higher
Education Association (THEA).
De structuur van het hoger onderwijs is dezelfde als die in het Verenigd Koninkrijk,
uiteraard met een aantal verschillen. Evenals in het Verenigd Koninkrijk is het
hoger onderwijs verdeeld in een undergraduate en een postgraduate fase.
Undergraduate onderwijs is initieel onderwijs en wordt afgerond met de first
degree, in de meeste gevallen een Bachelor.
Postgraduate-opleidingen worden afgerond met een higher degree of met een
postgraduate diploma of certificate. Higher degrees zijn de mastergraad, de
Master of Philosophy, en de doctorsgraad. Een bekend voorbeeld van een
postgraduate diploma opleiding is de 1-jarige lerarenopleiding voor het Higher
Diploma in Education.



Universitair onderwijs
De oudste universiteiten zijn de University of Dublin, beter bekend als Trinity
College, opgericht in 1592 en de National University of Ireland (NUI), opgericht in
1908. De University of Limerick en de Dublin City University zijn respectievelijk in
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1972 en 1980 opgericht als National Institutes of Higher Education, maar kregen in
1989 de status van universiteit met de daarbij behorende bevoegdheid om
universitaire graden te verlenen.
De NUI is een constituent university en bestaat in feite uit 4 universiteiten, de
zogeheten constituent colleges. Deze zijn gevestigd in 4 steden: National
University of Ireland in Galway, Maynooth University (voorheen St Patrick’s
College, Maynooth), University College Cork (UCC), en University College Dublin
(UCD).
Ierse universiteiten hebben ook de verantwoordelijkheid voor een aantal
recognised colleges. Dat zijn zelfstandig opererende onderwijsinstellingen die
echter niet de bevoegdheid hebben om zelf academische graden te verlenen.
Voorbeelden zijn colleges of education (lerarenopleidingen), kunstacademies,
hotelscholen en het Royal College of Surgeons in Ireland.
Bachelor
Bacheloropleidingen duren 3 of 4 jaar. Er bestaat een onderscheid tussen
ordinary en honours degrees. Ordinary Bachelor-opleidingen hebben iets minder
strenge toelatingseisen en minder zware examens dan honours opleidingen. Een
ordinary degree geeft geen toegang tot masteropleidingen, een honours degree
wel. De meeste honours degree-opleidingen bestaan uit één hoofdvak.
Aan het Trinity College duren de bacheloropleidingen 4 jaar, aan de NUI 3 of 4
jaar, afhankelijk van de studierichting. Bacheloropleidingen in de geneeskunde,
diergeneeskunde, tandheelkunde en architectuur duren 5 of 6 jaar.

Het niveau van de Bachelor’s (Ordinary) degree (NFQ-niveau 7/EQF-niveau 6)
is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk
onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Het niveau van de Bachelor’s (Honours) degree (NFQ-niveau 8/EQF-niveau 6)
is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk
onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Master
De 2 belangrijkste typen Master-opleidingen zijn de taught master en de research
master. Een taught master is voornamelijk gebaseerd op het volgen van colleges
en op tentamens en examens, terwijl een research master de nadruk legt op
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onderzoekstechnieken, een onderzoeksproject en een scriptie. Het academisch
niveau van deze opleidingen wordt als gelijkwaardig aan elkaar beschouwd. Bij
beide typen wordt in de naam van de graad en de bijbehorende afkorting de
studierichting of de sector onderwijs genoemd, zoals de Master of Arts (M.A.),
Master of Science (M.Sc.) en Master of Engineering (M.Eng.).
Masteropleidingen duren meestal 12 maanden, sommige 2 jaar, na een
bacheloropleiding. Een uitzondering is de graad van Master in Arts (M.A.) van
Trinity College: deze vergt geen verdere studie of examens, maar wordt na het
verstrijken van een bepaalde periode verleend aan diegenen die aan deze
universiteit een Bachelor’s (Honours) degree hebben behaald.

Het niveau van de master’s degree (NFQ-niveau 9/EQF-niveau 7) is
vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs
of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.
Master of Philosophy
Een heel ander type masteropleiding is de Master of Philosophy (M.Phil.). Dit is een
onderzoeksopleiding van 2 jaar, waarbij weinig of geen onderwijs wordt gevolgd.
De duur is meestal 2 jaar, hoewel opleidingen van 1 jaar ook voorkomen. De
M.Phil. wordt vaak gebruikt als opstap naar het doctoraat, de Doctor of
Philosophy (PhD). In dat geval worden het onderzoek en de scriptie voor de
M.Phil. gebruikt als basis voor het proefschrift voor de PhD.

Het niveau van de Master of Philosophy (NFQ-niveau 9/EQF-niveau 7) is
vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Doctor of Philosophy (PhD)
Na een bachelor- of masteropleiding kan men worden toegelaten tot de
universitaire promotie, Doctor of Philosophy (PhD, ook wel: D.Phil.). Deze graad
wordt uitgereikt na een periode van ten minste 2 jaar studie en onderzoek na een
mastergraad, en het schrijven van een proefschrift.
Postgraduate en Higher Diplomas
De universiteiten bieden een groot aantal non degree opleidingen aan na een
bacheloropleiding. Al deze opleidingen behoren dus tot de categorie
postgraduate onderwijs. Doorgaans bouwen postgraduate opleidingen voort op
het eindniveau van een bacheloropleiding en leiden daardoor tot een hoger
niveau. Een uitzondering vormen de Higher Diploma opleidingen. Ook hiervoor is
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de toelatingseis een bachelorgraad, maar de opleiding is opgebouwd uit
onderdelen van verschillende bacheloropleidingen en het niveau van Higher
Diplomas wordt als gelijkwaardig gezien aan dat van een bachelorgraad.



Hoger beroepsgericht onderwijs
Het hoger beroepsonderwijs in Ierland wordt vooral verzorgd door Institutes of
Technology (IT), teacher training colleges en een aantal gespecialiseerde
colleges maar ook door universiteiten. Het onderwijs aan Institutes of Technology
bestrijkt een zeer breed terrein, van secundair beroepsonderwijs tot en met
degree programmes.
Binnen de categorie hoger beroepsonderwijs kan men een onderscheid maken
tussen degree programmes en non degree programmes. Tot deze laatste
categorie behoren de getuigschriften van QQI (voorheen HETAC). Een heel
bekend QQI-getuigschrift in het hoger onderwijs is het Higher Certificate dat
doorgaans 2 jaar voltijd studie vergt en dat doorgaans vrijstelling geeft van het
eerste jaar, soms de eerste 2 jaar, van een bacheloropleiding.
De toelatingseis voor een Higher Certificate opleiding ligt iets lager dan die voor
een bacheloropleiding, omdat geen duidelijke eisen zijn gesteld ten aanzien van
het aantal higher levels en de te behalen grades.

Het niveau van het Higher Certificate (NFQ-niveau 6/EQF-niveau 5) is
vergelijkbaar met dat van ten minste 2 jaar hoger beroepsonderwijs.
Een volledige beschrijving van alle NFQ-niveaus.

Er bestond ook een National Diploma, waarvoor de opleiding 3 jaar duurde en
dat nog een extra jaar vrijstelling van een bacheloropleiding gaf.
Met ingang van 2003 zijn National Diploma opleidingen opgegaan in en
vervangen door de ordinary bacheloropleidingen.
Lerarenopleidingen
De twee bekendste soorten lerarenopleiding zijn die voor de Bachelor of
Education en voor het Higher Diploma in Education. De eerste is een
undergraduate opleiding van 3 of 4 jaar, de tweede is een postgraduate
opleiding van 1 jaar. Beide geven de volledige onderwijsbevoegdheid, zowel
voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. De Teaching Council of
Ireland is de relevante autoriteit in Ierland voor het beroep van leraar.
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Beoordelingssystemen
Zowel in het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs worden
studieprestaties meestal weergegeven door letters. Deze lopen van A t/m F. Deze
grades worden vaak onderverdeeld in een driedeling: A1, A2, A3, B1, B2, B3 enz.
A is de hoogste waardering en A t/m C gelden als goede voldoendes. Op de
ordinary levels van het Leaving Certificate is ook de D nog voldoende.
Vanaf 2017 geldt een nieuw beoordelingssysteem voor de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs:

Bron: New Leaving Certificate Grading Scale and Revised Common Points Scale

Bachelor’s (Honours) graden worden voorzien van een class:
Kwalificatie

Betekenis

First class

Goed tot zeer goed

Upper second

Ruim voldoende tot goed

Lower second

Voldoende tot ruim voldoende

Third

Net voldoende

Ierse universiteiten hebben zowel het grading system als het credit system van het
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ingevoerd. 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.
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Bolognaproces
Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website
van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA).



Kwalificatieraamwerken
Ierland heeft in 2003 het National Framework of Qualifications vastgesteld en
ingevoerd. Het NFQ kent momenteel 10 niveaus, vanaf het voortgezet onderwijs
tot aan het doctoraat. Het NFQ is gekoppeld aan het Europese kwalificatieraamwerk (EQF). QQI is de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op
het kwalificatieraamwerk en de voorlichting.
Meer informatie staat op de website van Quality and Qualifications Ireland (QQI),
tevens de Ierse NARIC.



Accreditatie en kwaliteitszorg
Quality and Qualifications Ireland (QQI) is een overheidsinstelling die opgericht is
op basis van de Qualifications and Quality Assurance (Education and Training)
Act 2012 met een raad die benoemd is door de minister van Onderwijs. QQI heeft
de taken op zich genomen van de Further Education and Training Awards
Council (FETAC), de Higher Education and Training Awards Council (HETAC), de
Irish Universities Quality Board (IUQB) en de National Qualifications Authority of
Ireland (NQAI).
QQI geeft tevens kwalificaties af en bepaalt de standaard voor haar eigen
kwalificaties binnen het nationale kwalificatieraamwerk, QQI valideert daarnaast
onderwijsprogramma’s en stelt kwalificaties op binnen de further and higher
education and training sectoren, inclusief die van de Education and Training
Boards.
De universiteiten hebben de bevoegdheid zelf academische graden uit te reiken.
De Institutes of Technology hebben gedelegeerde bevoegdheden ontvangen
van QQI en reiken grotendeels hun eigen kwalificaties uit.
Een overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen is beschikbaar op de
website van het Department of Education and Skills (zie ook Overzicht
hogeronderwijsinstellingen).
Afzonderlijke opleidingen kunnen worden geaccrediteerd door beroepsgenootschappen, zoals Engineers Ireland, dat technische opleidingen
accrediteert. Meer informatie staat op de website van Engineers Ireland.
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Internationale verdragen
Ierland heeft de Lissabon Conventie van 1997 ondertekend en geratificeerd.



Samenstelling dossier
Bij de afronding van een opleiding in het hoger onderwijs wordt het diploma
uitgereikt met doorgaans ook een vakkenoverzicht met de behaalde studie- en
examenresultaten.



Diplomasupplement
Het internationaal diplomasupplement is nog niet standaard in gebruik bij Ierse
instellingen voor hoger onderwijs. Wel verstrekken ze doorgaans een
vakkenoverzicht (academic transcript) met de door de student behaalde studieen examenresultaten bij het diploma.
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) is beschikbaar op de website
van de Europese Commissie.



Overzicht hogeronderwijsinstellingen
• Website van de Higher Education Authority met onder andere een overzicht
van hogeronderwijsinstellingen.
• Website van het Department of Education and Skills, een lijst met aanbieders
van hoger onderwijs.



Handige websites
• Website van het Department of Education and Skills.
• Website van het Central Applications Office, de organisatie die
toelatingsaanvragen tot undergraduate-programma’s behandelt.
• Website van de Higher Education Authority.
• Website van Quality and Qualifications Ireland (QQI), tevens de Ierse NARIC.
• Website van de Further Education and Training Authority.
• Website van Education and Training Boards Ireland.
• Website van Engineers Ireland.
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