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

Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) 

mbo-diploma, niveau 2 
of 3

2/3 2/3 

Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) havodiploma 4 4 

Diploma I (D I) 1 jaar hbo 5 5 

Diploma II (D II) 2 jaar hbo 5 5 

Diploma III (D III) 3 jaar hbo 6 6 

Diploma IV (D IV) bachelorgraad in het hbo 6 6 

Sarjana I (S I) bachelorgraad in het hbo of 
wo

6 6 

Sarjana II (S II) mastergraad in het wo 7 7 

Let op: 
• 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 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
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/contactgegevens/
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 Introductie 

Indonesië is een eilandenrijk met 13.700 eilanden. Daarvan zijn Java, 
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en Papua (of Irian Jaya) de belangrijkste. 
De bevolking bestaat uit 242 miljoen mensen en er is sprake van grote 
verschillen in taal, godsdienst en cultuur.  

Eén van de eerste acties op het gebied van het onderwijs na de oprichting van 
de Republik Indonesia in december 1949, was de invoering van het Bahasa 
Indonesia (letterlijk: taal van Indonesië) als instructietaal. In 1950 werd een 6-jarige 
leerplicht ingevoerd en werd de staatsfilosofie Pancasila geïntroduceerd als 
grondslag van het onderwijs.  

Het ministerie van Onderwijs (Kementerian Pendidikan Nasional) is 
verantwoordelijk voor het voortgezet en hoger onderwijs en opereert op 
verschillende niveaus: centraal, provinciaal (propinsi), regionaal (kabupaten) en 
op districtsniveau (kecamatan). Het ministerie van Binnenlandse Zaken is primair 
verantwoordelijk voor de organisatorische kanten van het lager onderwijs. Het 
ministerie van Religieuze Zaken draagt verantwoordelijkheid voor alle islamitische 
onderwijsinstellingen en het ministerie van Landbouw beheert de agrarische 
scholen op het niveau van het voortgezet onderwijs (bovenbouw). Sommige 
ministeries beheren scholen op voortgezet en hoger (diploma-programma) 
niveau om hun eigen ambtenaren op te leiden.  

Particulier onderwijs speelt een grote rol, vooral in het voortgezet en hoger 
onderwijs. Van alle hoger onderwijsinstellingen is 66 procent in particuliere 
handen. Sinds enkele jaren krijgen de particuliere scholen enige financiële 
ondersteuning van de overheid, vooral in de vorm van het beschikbaar stellen 
van leraren. Collegegeld is nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor 
de scholen en instellingen. Daardoor is de kwaliteit van de scholen zeer 
verschillend.  

Vanaf 1994 is de leerplicht uitgebreid tot 9 jaar: 6 jaar lager onderwijs (pendidikan 
dasar) en 3 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). 

Het academisch jaar loopt van september tot juni. 
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het voorschools onderwijs duurt 1-3 jaar en niet verplicht. Het hierop volgende 
lager onderwijs (Sekolah Dasar) is wel verplicht evenals de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Het lager onderwijs duurt 6 jaar en de officiële onderwijstaal 
is het Bahasa Indonesia, hoewel gedurende de eerste 3 jaar ook regionale talen 
gebruikt worden.  

Het voortgezet onderwijs begint met 3 jaar onderbouw, waarna men een 
afsluitend getuigschrift, het Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), ontvangt. 
De bovenbouw met eveneens een duur van 3 jaar is verdeeld in een algemeen 
vormende richting (Sekolah Menengah Atas, SMA) en een beroepsgerichte 
richting (Sekolah Menengah Kejuruan, SMK).  

Vanaf het tweede jaar van de algemene richting kunnen leerlingen kiezen tussen 
de profielen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en talen. Scholieren 
krijgen schoolexamen in een groot aantal vakken waaronder de vakken uit het 
gekozen profiel. Daarnaast doet men nog een staatsexamen voor het gekozen 
profiel op grond waarvan het certificaat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 
wordt verleend. Om dit te behalen is een gemiddelde score van 6.0 noodzakelijk 
(op een schaal van 1 tot 10) en een minimum score van ten minste 4.26 voor elk 
vak. Het afsluitend getuigschrift van de bovenbouw voortgezet onderwijs is het 
Ijazah Sekolah Menengah Atas (Ijazah SMA). 

Het niveau van het Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) 
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

Islamitisch onderwijs wordt gegeven op het niveau van het lager en voortgezet 
algemeen vormend onderwijs. Deze scholen volgen naast een kerncurriculum 
van het ministerie van Onderwijs een curriculum voor de Islamitische vakken. Na 
afronding  van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ontvangt men het 
Ijazah Madrasah Aliyah. Het staatsexamen is hetzelfde als bij het algemeen 
onderwijs evenals de naam van het getuigschrift. 

Alle andere eindexamenkandidaten, zoals degenen uit het niet-formeel 
onderwijs, nemen deel aan het staatsexamen Paket C. Succesvolle kandidaten 
ontvangen het Ijazah en het Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional waarop naast 
het profiel ook het type examen (Paket C) zijn vermeld.    

Middelbaar beroepsonderwijs  
Na de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen 3-jarige 
programma’s in het technisch en beroepsonderwijs volgen in plaats van het 
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algemeen vormend voortgezet onderwijs. De meest gangbare typen van 
scholen voor beroepsgericht onderwijs zijn: 
• Sekolah Teknik Menengah (STM) met een veelvoud aan programma’s;
• Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) met programma’s op het gebied

van handelswetenschappen;
• Sekolah Menegah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) met programma’s op het

gebied van huishoudkunde (home economics);
• Sekolah Menengah Teknologi Pertanian met programma’s op het gebied

van landbouw.

Aan het eind van het voortgezet technisch en beroepsonderwijs ontvangt men 
het Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan. Daarnaast doet men voor dit soort 
onderwijs ook nog een staatsexamen op grond waarvan het Surat Keterangan 
Hasil Ujian Nasional wordt verleend. 

Het niveau van het Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) is 
vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op niveau 2 of 3, 

afhankelijk van de richting. 





Toelating tot hoger onderwijs 

Het getuigschrift van de bovenbouw van het algemeen voortgezet onderwijs 
(Ijazah Sekolah Menengah Atas, SMA)  en het bewijs van succesvolle deelname 
aan het staatsexamen (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) zijn beiden 
noodzakelijk voor toelating tot het hoger onderwijs.  

Voor de staatsuniversiteiten moet men een toelatingsexamen (Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri) afleggen. Men wordt getest in wiskunde, Engels, 
Indonesisch en in de vakken die belangrijk zijn voor de gekozen richting in het 
hoger onderwijs. Succesvolle kandidaten zijn toelaatbaar tot de 
staatsuniversiteiten afhankelijk van beschikbare plaatsen.  

De Politeknik en de Akademi hebben hun eigen toelatingsexamens. Daarnaast 
verzorgen privé-instellingen zelf hun toelatingsexamen. 

Hoger onderwijs 

Hoger onderwijs wordt gegeven aan 5 soorten instellingen: universiteiten 
(universitas), academies (akademi), hogescholen (sekolah tinggi), polytechnische 
scholen (politekniks) en instituten (institut). Universiteiten en instituten verzorgen 
zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs, terwijl academies, 
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hogescholen en polytechnische scholen uitsluitend hoger beroepsonderwijs 
verzorgen. 

Universitair onderwijs leidt tot een graad, terwijl het hoger beroepsonderwijs 
afgesloten wordt met een diploma. 

 Universitair onderwijs 

Momenteel bestaan er in Indonesië 51 staatsuniversiteiten en een Open 
Universiteit. Vanaf 1988 werden er door de regering geen nieuwe vergunningen 
voor het stichten van particuliere universiteiten meer afgegeven. Momenteel kan 
een particuliere universiteit alleen nog onder bepaalde, strikte voorwaarden 
worden opgericht.  

De Open Universiteit (Universitas Terbuka) is in 1983 door het ministerie van 
Onderwijs opgericht. Hoewel de belangrijkste reden voor de oprichting was om 
het gebrek aan studieplaatsen voor abituriënten van het voortgezet onderwijs te 
verminderen, bleek de meerderheid van de studenten te bestaan uit 
werknemers. De Open Universiteit geeft vooral schriftelijk afstandsonderwijs.  

Sarjana I 
Universiteiten verzorgen altijd onderwijs op het niveau van Sarjana I (Sarjana 
Stratum satu, SI), meestal alleen Sarjana genoemd. Het betreft een nominaal 4-
jarige opleiding. Studenten mogen langer over de studie doen, namelijk tot 
maximaal 14 semesters of 7 jaar. S I in de geneeskunde, farmacologie, 
tandheelkunde en diergeneeskunde omvat een stage.  

Vanaf 1979 wordt een credit system gehanteerd, waarin voor een nominaal 4-
jarige studie leidend tot S I 144-160 credits behaald moeten worden.  

0F

Het niveau van de graad Sarjana I is vergelijkbaar met dat van een 
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk 

onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding.

Sarjana II 
Onderwijs op een hoger niveau dan dat van S I is pas in de jaren ‘80 echt tot 
ontwikkeling gekomen en werd aanvankelijk alleen door de staatsinstellingen 
aangeboden.  

Vanaf 1990 is S II (Sarjana Strata/stratum dua) Magister ingevoerd. Dit vergt 
minimaal 2 jaar/39-50 credit points na S I, inclusief het onderzoek en 8-10 credit 
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points voor een afsluitende scriptie. De nominale studieduur is 2 jaar (4 semesters). 
De maximaal toegestane studieduur is 5 jaar (10 semesters). Toelating geschiedt 
op grond van een S I met scriptie in hetzelfde of een gerelateerd vakgebied, 
aantoonbare academische aanleg (dat blijkt uit een GPA van ten minste 2,50 tot 
2,75) tijdens de S I-opleiding, voldoende score voor het toelatingsexamen en 
aanbevelingsbrieven. Soms is voor toelating ook beheersing van de Engelse taal 
vereist.  

Het niveau van de graad Sarjana II is vergelijkbaar met dat van een 
mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting. 

Een aantal particuliere instellingen biedt een MBA (Master in Business 
Administration) programma aan dat niet wordt erkend door het ministerie van 
Nationaal Onderwijs. Sommige MBA’s worden gegeven aan prominente 
instellingen; andere eisen slechts afgerond voortgezet onderwijs voor de 
toelating. De MBA kan dus op verschillende niveaus worden gegeven. 

Staatsuniversiteiten kennen iets soortgelijks: de Magister Manajemen. Die 
opleiding wordt wel erkend door het ministerie en heeft S II-niveau. Het betreft 
een zeer gewilde opleiding, waarvoor een hoog collegegeld wordt gevraagd en 
waaraan slechts 5 procent van de gegadigden wordt toegelaten. 

Indonesië kent ook zogeheten specialistendiploma’s. Dit betreft meer een 
beroeps- dan een academische kwalificatie. Specialis I bevindt zich op S II-
niveau. Het is een praktisch georiënteerde opleiding, die voornamelijk in 
medische specialismen voorkomt. De opleiding omvat 40-70 credits en een 
scriptie. Er bestaan plannen om Specialis II-programma’s te ontwikkelen.  

Sarjana III 
Het S III-programma leidt tot de titel Doktor. Voor toelating is een S II-diploma 
(Magister of Specialis) vereist met een GPA van ten minste 3,25 en daarnaast een 
toelatingsexamen. Het programma bestaat uit onderzoek en het schrijven van 
een proefschrift. Het programma omvat 40-52 credits en duurt nominaal 2-2½ jaar 
(4-5 semesters) voor kandidaten met een mastergraad. Wanneer een kandidaat 
alleen in het bezit is van een bachelorgraad, omvat het programma 76-88 credits 
met een nominale duur van 4-4½ jaar (8-9 semesters). Hoewel de minimale 
studieduur centraal is vastgelegd, bepalen de hoger onderwijsinstellingen zelf de 
nominale studieduur van de S III-programma’s (vaak 3-4 jaar na de Sarjana II). Het 
in Nederlandse termen bereikte niveau moet per programma worden 
vastgesteld. 
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 Hoger beroepsonderwijs 

Politeknik (polytechnische scholen) 
Deze instituten ontstonden in de jaren tachtig en zijn verbonden aan een 
universiteit. Men wordt toegelaten na 12 jaar onderwijs en het toelatingsexamen 
Ujian Masuk Politeknik (UMP). Er worden vooral D II- en D III-programma’s 
aangeboden en een enkele keer D IV-programma’s. Dit onderwijs leidt tot een 
afgeronde beroepskwalificatie, maar men kan er ook mee doorstromen naar 
een opleiding op hoger niveau. Het curriculum is zeer praktisch van aard, 
minimaal 45% van de tijd wordt aan praktijk(simulatie) en training besteed. 

Akademi (academies) 
Dit zijn meestal kleine instellingen die één studierichting verzorgen en die opleiden 
tot het D II- en D III-niveau. Vele academies zijn ontstaan als stafopleiding van 
een ministerie. Daarnaast zijn er vele  particuliere academies. Men wordt 
toegelaten na 12 jaar onderwijs en (voor de meeste programma’s) een 
toelatingsexamen. 

Sekolah Tinggi (hogescholen) 
Deze instellingen worden soms ook colleges genoemd. Zij hebben meestal één 
faculteit, slechts enkele honderden studenten en verzorgen zowel Diploma-
programma’s als opleidingen die de titel Sarjana I verlenen. De laatste 20 jaar is 
hun aantal enorm toegenomen. De meerderheid is particulier. De aangeboden 
programma’s zijn meestal beroepsgericht, maar er zijn ook Sekolah Tinggi die 
onderwijs verzorgen in bijvoorbeeld rechtsgeleerdheid en tandheelkunde. 

Institut (instituten) 
Deze instellingen geven meestal onderwijs in één richting op zowel Diploma- als S 
I-niveau. Sommige instituten geven ook onderwijs op postacademisch niveau (S II 
en S III). Er bestaan zowel particuliere als overheidsinstituten. De meeste instituten 
verzorgen lerarenopleidingen.

Gedurende de laatste jaren is het aantal particuliere instituten enorm gegroeid. 
Hieronder vallen ook de Instituts Agama Islam Negeri (IAIN) of Staatsinstituten voor 
Islamitische Godsdienst, die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Religieuze Zaken vallen. Deze particuliere islamitische instellingen kennen een 
eigen toelatingsexamen, dat aansluit bij het programma van de islamitische 
scholen voor voortgezet onderwijs. 

Diploma’s 
De 5 soorten hoger onderwijsinstellingen (universiteiten, academies, hogescholen, 
instituten en polytechnische scholen) bieden alle programma’s die tot een 
diploma leiden.  
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Diploma I (D I)-programma 
D I programma’s duren 1 jaar voltijd (40-50 credit points) en leiden tot het Ijazah 
(D I). Er zijn nog maar enkele D I opleidingen over. In de toekomst zal dit niveau 
waarschijnlijk helemaal verdwijnen.  

Het niveau van het Diploma I is vergelijkbaar met 1 jaar 
hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. 

Diploma II (D II)-programma 
D II programma’s zijn 2 jaar voltijd (80-90 credit points) en leiden tot Ijazah (D II). 

Het niveau van het Diploma II is vergelijkbaar met 2 jaar 
hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. 

Diploma III (D III)-programma  
D III programma’s duren 3 jaar voltijd (110-120 credit points) en leiden tot het 
ljazah (D III). 

Het niveau van het Diploma III is vergelijkbaar met 3 jaar 
hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. 

Diploma IV (D IV)-programma  
D IV programma’s duren 4 jaar voltijd (144-160 credit points) en leiden tot het 
Ijazah (D IV). Er is geen graad aan dit diploma verbonden. 

Het niveau van het Diploma IV is vergelijkbaar met dat van een 
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. 
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 Beoordelingssystemen 

Sinds 1987 geldt het volgende beoordelingssysteem voor het hoger onderwijs 
waarbij de cijfer 1/score D een net voldoende is en cijfer 4/score A het hoogst: 

In cijfers Letter grade Omschrijving Betekenis 

4 A Istimewa/baik sekali Uitmuntend/zeer goed 

3 B Baik Goed  

2 C Cukup/sedang Voldoende 

1 D Kurang/lulus bersyarat Net voldoende 

0 E/F Gagal/tidak lulus Onvoldoende 

Hoge gemiddelden zijn zeer ongebruikelijk. 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Accreditatie van hoger onderwijsprogramma’s wordt sinds 1994 uitgevoerd door 
de Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), de National 
Accreditation Board for Higher Education. BAN-PT valt onder het Kementarian 
Pendidikan dan Kebudayaan, het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Vanaf 
1996 is het accreditatieorgaan programma’s gaan accrediteren: allereerst de 
Sarjana I, toen de Sarjana II en vervolgens de Sarjana III programma’s. Vanaf 
2001 begon men met het accrediteren van de Diploma-III programma’s en vanaf 
2002 de overige Diploma-programma’s. De eerste accreditatieresultaten werden 
gepubliceerd in 1998.  

Het accreditatieproces bestaat uit de volgende stappen: 
1. De instelling voert een zelfevaluatie uit en stelt een rapport op voor BAN-PT.
2. De assessors evalueren het rapport.
3. Direct daarna volgt een visitatie (site visit) door dezelfde assessors.
4. Het assessors rapport wordt voor uiteindelijke beslissing voorgelegd aan het

bestuur van BAN-PT
5. Het accreditatieresultaat wordt bericht aan de belanghebbenden.
6. Het accreditatiecertificaat wordt afgegeven met aanbevelingen voor

verdere ontwikkeling en verbetering van het programma.
7. Het accreditatieproces wordt elke 5 jaar herhaald.

Aan de programma’s wordt een categorie toegekend van A (very good), B 
(good), C (satisfactory) of D (unsatisfactory).  

Voor programma’s van vóór 1998 geldt de volgende richtlijn: voor 
staatsinstellingen (PTN) was staatsaccreditatie niet nodig, deze programma’s 
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waren automatisch erkend. Programma’s van privé-instellingen moesten worden 
geaccrediteerd en konden door de regionale Kopertis één van de volgende 3 
statussen toegekend krijgen:  
• Terdaftar (geregistreerd)
• Diakui (erkend)
• Disamakan (gelijkwaardig)



Disamakan gaf aan dat de kwaliteit van het programma gelijkwaardig was aan 
die van een staatsinstelling. De status Diakui en Terdaftar hield in dat de kwaliteit 
van het programma niet gelijkwaardig was aan die van een staatsinstelling, en 
studenten dienden een staatsexamen af te leggen. Uit een stempel van de 
regionale Kopertis op het diploma bleek dat de student het staatsexamen 
succesvol had afgelegd. De geldigheidsduur van de accreditatie verschilt per 
status: 5 jaar voor Terdaftar (geregistreerd), 4 jaar voor Diakui (erkend) en 3 jaar 
voor Disamakan (gelijkwaardig).  

Voor programma’s van na 1998 en vóór 2003 geldt de volgende richtlijn: indien 
de status van een programma niet is gewijzigd als resultaat van een verzoek om 
accreditatie (bijvoorbeeld een opwaardering van de status terdaftar 
(geregistreerd) naar de status diakui (erkend)), dan blijft de status van vóór 1998 
behouden. 

Voor programma’s vanaf 2003 geldt de volgende richtlijn: alle programma’s 
behoren geaccrediteerd te zijn. Op de website van BAN-PT is een overzicht te 
vinden met alle hogeronderwijsopleidingen met hun huidige accreditatiestatus 
(categorieën A-D). De opleidingen met rank D in de lijst zijn niet geaccrediteerd. 
Een enkele toelichting op de gebruikte terminologie: tidak terakreditasi betekent 
‘niet geaccrediteerd’ en de afkorting SK staat voor ’decreet’. De database kan 
ook in het Engels worden geraadpleegd. De namen van instellingen en 
programma’s behoren echter in het Indonesisch te worden ingevoerd. 

Voor het niet-formeel onderwijs bestaat een apart accreditatieorgaan BAN-PNF. 

Samenstelling dossier 

Een volledig dossier voor middelbare schooldiploma’s bestaat uit het Ijazah 
Sekolah Menegah Atas (en tweezijdig document op de achterkant de cijferlijst), 
het Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (certificaat van het nationaal 
eindexamen) en de vertalingen. Beide documenten zijn afgegeven door het 
Departemen Pendidikan Nasional en zijn in hetzelfde format opgesteld. 
Hoger onderwijskwalificaties zoals het diploma met de graad Sarjana worden 
uitgereikt door de betreffende onderwijsinstelling. Een dossier is volledig indien 
naast het diploma met de Sarjana-graad de cijferlijsten van de 4 studiejaren plus 

http://banpaudpnf.or.id/
https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala.php
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vertalingen zijn overgelegd. Dezelfde samenstelling geldt voor de dossiers van het 
Diploma I, II, III, en IV en voor zowel de Magister (S II) als de S III.  

Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

De BAN-PT, het nationale accreditatieorgaan, geeft  een overzicht van erkende 
hogeronderwijsinstellingen in Indonesië.  

Handige websites 

• Website van het Nuffic Neso-kantoor in Indonesië.
• Website van het Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, het ministerie

van Onderwijs en Cultuur. 
• Database van BAN-PT (de nationale raad voor accreditatie hoger onderwijs) 

met een overzicht van de meest recente status van alle geaccrediteerde 
programma’s voor het hoger onderwijs.

• Website van het Kementerian Riste Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, het 
ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs, met een 
overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen.

• Website van BAN-PNF, het nationale accreditatieorgaan voor het niet-
formeel onderwijs. 

• Website van de Southeast Asian Ministers of Education Organzation met
onder meer informatie over het onderwijssysteem van Indonesië. 

http://www.nesoindonesia.or.id/
https://kemdikbud.go.id/
https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi
https://ristekdikti.go.id/
http://banpaudpnf.or.id/
http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/
https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala.php
https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala.php
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