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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. We leggen 

uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit 

Japan 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. 

Copyright 

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/onderwerpen/copyright voor meer informatie 

over het hergebruik van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/onderwerpen/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Stroomschema: onderwijssysteem Japan 
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen. 

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 

High School Certificate of 

Graduation (卒業証明書 

sotsugyoshomeisho) 

havodiploma 4 4 

Associate degree behaald aan 

een junior college (2 jaar) 

2 jaar hbo 5 5 

Associate degree behaald aan 

een junior college (3 jaar) 

3 jaar hbo 5 5 

Associate (Diploma) behaald 

aan een college of technology 

(5 jaar) 

2 jaar hbo 5 5 

Diploma (専門士 senmonshi) 

behaald aan een professional 

training college (2 jaar) 

2 jaar hbo 5 5 

Advanced Diploma (高度専門士 

kodo senmonshi) behaald aan 

een professional training college 

(4 jaar) 

bachelorgraad in het hbo 6 6 

Bachelorgraad 

(学士 gakushi) 

bachelorgraad in het hbo of wo 6 6 

Bachelorgraad afgegeven door 

NIAD-QE (学士 gakushi) 

bachelorgraad in het hbo of wo 6 6 

Mastergraad (修士 shushi) mastergraad in het wo 7 7 

NB 

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

• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk; EQF = Europees

kwalificatieraamwerk.

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

-inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces

is afgerond. 

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website:

onderwijs en diploma’s Nederland.

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
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• 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.

https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Japan (日本 Nihon) is een constitutionele monarchie met een 

parlementaire regering, met aan het hoofd een keizer. Japan bestaat uit 

ongeveer 3.900 eilanden en is onderverdeeld in 47 prefecturen (ken) die 

weer onderverdeeld zijn in steden en dorpen.  

Vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft het Japanse onderwijssysteem 

grotendeels haar huidige vorm gekregen (6+3+3+2/4). Vervolgens is met de Law 

on the Establishment of National Schools in 1949 een nieuw netwerk van nationale 

universiteiten in het leven geroepen. Door de toenemende vraag naar 

gekwalificeerd personeel als gevolg van de industriële economische 

ontwikkelingen in Japan, is in 1962 het systeem van colleges of technology 

opgezet met een 5-jarig aaneengesloten curriculum voor studenten die lower 

secondary school hebben afgerond (zie Hoger beroepsonderwijs). Vanaf 1964 

zijn 2- of 3-jarige junior college-opleidingen onderdeel van het onderwijssysteem 

onder de School Education Law. 

Het systeem heeft invloeden ondergaan van het Duitse onderwijssysteem 

(faculteiten) en van het Amerikaanse (brede algemene vorming in de 

hogeronderwijsopleidingen). In de jaren zestig en zeventig vond een forse 

uitbreiding van het aantal hogeronderwijsinstellingen plaats, waarbij voornamelijk 

de privésector sterk groeide (junior colleges).  

Internationalisering van het hoger onderwijs 

Japan heeft zich sinds de jaren tachtig gericht op internationalisering van het 

hoger onderwijs. Buitenlandse studenten die in Japan studeren, moesten eerst 

slagen voor een Japanse taaltest, aangezien het onderwijs uitsluitend in het 

Japans werd verzorgd. Hierin is verandering gekomen. Er worden geleidelijk aan 

steeds meer opleidingen in het Engels aangeboden, als gevolg van de recente 

internationaliseringsstrategieën op regerings- en instellingsniveau, zie het 

hoofdstuk Hoger onderwijs, project Top Global University.  

CAMPUS Asia  

Een ander project op het gebied van internationalisering is CAMPUS Asia, een 

uitwisselingsproject tussen Japan, China en Zuid-Korea om de studentenmobiliteit 

te vergroten. Binnen het project is er veel aandacht voor wederzijdse erkenning 

van behaalde credits en academische erkenning. Het project bestaat uit 3 fases. 

Fase 2 is afgerond met het rapport: CAMPUS Asia Monitoring+  Joint Monitoring 

Report. Meer informatie over fase 3 staat op de website van NIAD-QE. 

CAMPUS Asia valt onder het project Reinventing Japan, dat te maken heeft met 

de internationalisering van opleidingen. Het doel is om te faciliteren dat Japanse 

onderwijsinstellingen samenwerkingsverbanden aangaan met buitenlandse 

instellingen. 

https://www.niad.ac.jp/english/campusasia/monitoring+_joint_monitoring_report.pdf
https://www.niad.ac.jp/english/campusasia/monitoring+_joint_monitoring_report.pdf
https://www.niad.ac.jp/english/campusasia/concept.html
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Ministerie van Onderwijs 

Het Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) is in 

Japan verantwoordelijk voor het gehele onderwijs. Het ministerie beslist over het 

oprichten van nieuwe onderwijsinstellingen en stelt de budgetten vast van alle 

nationale instellingen en de subsidies voor privé-instellingen. Basis- en middelbare 

scholen worden opgericht door het onderwijscomité of de gouverneur van elke 

prefectuur. Het ministerie is verder ook direct verantwoordelijk voor een aantal 

onderzoeksorganisaties. Het Japanse onderwijssysteem is centralistisch opgezet. 

MEXT publiceert richtlijnen voor het nationale curriculum van basis- en voortgezet 

onderwijs (onder- en bovenbouw). Dit geldt voor zowel het voorschoolse 

onderwijs tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, als voor het speciaal 

onderwijs. 

National University Corporation Law  

In 2003 werd de National University Corporation Law aangenomen en op 1 april 

2004 werden alle nationale universiteiten omgezet in corporaties. Doel van dit 

proces was om de onafhankelijkheid en autonomie van de instellingen te 

bevorderen. De universiteiten mogen sindsdien zelfstandig beslissingen nemen 

over onder andere personeelszaken en de besteding van het budget. Deze 

mogelijkheid staat ook open voor de lokale publieke universiteiten.  

Leerplicht 

De leerplicht omvat 6 jaar basisonderwijs (primary education) en de 3-jarige 

onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary education) en duurt 

daarmee in totaal 9 jaar. De voertaal in het onderwijs is Japans, maar steeds 

meer opleidingen in het hoger onderwijs worden in het Engels aangeboden.  

Academisch jaar 

De meeste hogeronderwijsinstelingen hebben een academisch jaar van 2 

semesters (april-september en oktober-maart). Een aantal instellingen heeft een 

academisch jaar met 3 trimesters of 4 quarter terms. Hoewel het academisch jaar 

in april begint, staan steeds meer instellingen toe dat studenten starten in een 

andere maand. De Japanse overheid is gesprekken aan het voeren om het 

academisch jaar te laten starten in september om meer internationale studenten 

aan te trekken en om het academisch jaar beter te laten aansluiten op dat van 

buitenlandse universiteiten.   

http://www.mext.go.jp/en/
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basis- en voortgezet onderwijs is gebaseerd op de School Education Law. De 

richtlijn voor het nationaal curriculum wordt regelmatig herzien. Inhoudelijk 

bestaat het nationaal curriculum uit 3 studierichtingen: verschillende vakken, 

moreel onderwijs en buitenschoolse activiteiten. 

Basisonderwijs 

Het basisonderwijs (primary education of elementary education) wordt verzorgd 

door primary schools (小学校 shogakko), duurt 6 jaar en is bedoeld voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar (Grade 1-6). Leerlingen kunnen instromen als zij vóór 1 april de 

leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Het curriculum omvat Japanese, social studies, 

mathematics, science, life studies (een combinatie van social studies en science 

wordt alleen in Grade 1 en 2 aangeboden), music, arts and handicrafts, 

homemaking (verzorging) en physical education. Ook wordt er veel aandacht 

besteed aan moral education. 

Voortgezet onderwijs 

Na elementary education volgt de 3-jarige onderbouw van het voortgezet 

onderwijs (lower education) aan lower secondary schools (中学校 chugakko). Het 

curriculum bestaat uit de volgende vakken: Japanese, social studies, 

mathematics, science, music, arts, physical education, industrial arts and home 

making, foreign language, elective subjects en moral education. Dit is een 

belangrijke periode voor de Japanse leerling, aangezien de schoolresultaten 

bepalend zijn voor toelating tot een goede upper secondary school in de 3-jarige 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs (高等学校 kotogakko).  

Na afsluiting van de lower secondary school is de 9-jarige leerplicht voldaan en 

ontvangt men het Lower Secondary School Leaving Certificate. Het merendeel 

van de leerlingen neemt deel aan de high school entrance exams. De inhoud 

van examens voor openbare high schools op prefecturaal of gemeentelijk niveau 

wordt vastgesteld door de Board of Education van de prefectuur (een soort 

provincie) of gemeente waar de high school onder valt. Bij private high schools 

beslist elke school over de examenmethode voor de selectie van de leerlingen 

en vragen bijvoorbeeld om de cijferlijst van junior high school.  

Eindexamen 

De leerlingen leggen eindexamen af in 5 vakken: Japanese, mathematics, social 

studies, science en English. Hoe hoger de eindscore, hoe groter de kans tot 

toelating tot een goede upper secondary school en vervolgens toelating tot een 

goede universiteit. 

De 3-jarige bovenbouw van het voortgezet onderwijs, upper secondary 

education, wordt bestempeld als de zwaarste schoolperiode (leeftijdscategorie 
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15 tot 18 jaar) en wordt verzorgd door high schools (高等学校  kotogakko). Het 

curriculum bestaat doorgaans uit de volgende vakken: Japanese, geograpny 

and history, civics, mathematics, science (waaronder physics, chemistry, biology 

en earth science), health, arts, foreign language (English), homemaking, 

information technology en general studies.  

Om de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af te ronden, heeft een leerling 

ten minste 74 credits nodig, waarna het Certificate of Graduation (卒業証明書 

Sotsugyoshomeisho) wordt uitgereikt. Gedurende deze periode gaan de meeste 

scholieren na schooltijd naar een cram school (juku), waar ze bijscholing over de 

behandelde lesstof krijgen. De juku is er ook ter voorbereiding van de 

toelatingsexamens voor het hoger onderwijs.  

Deze toelatingsexamens worden jaarlijks in het voorjaar gehouden met het doel 

om toegelaten te worden tot de meest prestigieuze instellingen in Japan. Het 

toelatingsexamen is primair gericht om het niveau te meten van de algemene 

academische prestaties van leerlingen die de bovenbouw afronden. 

Beroepsgericht voortgezet onderwijs 

In het Japanse onderwijssysteem worden programma’s in secondary vocational 

education aangeboden door upper secondary specialized training schools (高等

専修学校 koto senshu gakko) en aan colleges of technology (zie onder Hoger 

beroepsonderwijs).  

Ongeveer 460 upper secondary specialized training schools bieden opleidingen 

aan op het gebied van techniek, handel en landbouw. De leerlingen die deze 

opleidingen met een duur van ten minste 2 jaar en doorgaans 3 jaar (2.589 

studie-uren) met succes afronden, behalen het Specialized Training Schools 

Upper Secondary Certificate of Graduation. Daarmee hebben ze ook het recht 

om naar de universiteit te gaan voor een studie in verschillende richtingen. 

De opleidingen aangeboden door de Colleges of Technology zijn 

gespecialiseerder en gaan dieper op de stof in dan de opleidingen verzorgd 

door de upper secondary specialized schools.  

Specialized Training Colleges (専修学校 Senshu Gakko) 

Specialized Training Colleges (専修学校 Senshu Gakko) focussen op praktijkgericht 

beroepsonderwijs en gespecialiseerde technische vaardigheden. Deze colleges 

worden goedgekeurd door plaatselijke autoriteiten als ze voldoen aan de 

Het High School Certificate of Graduation (卒業証明書 Sotsugyoshomeisho) 

is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma. 
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nationale standaarden voor de oprichting van specialized training colleges 

vastgesteld door het Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology (MEXT).  

Er zijn 3 verschillende soorten specialized training colleges te onderscheiden op 

basis van de toelatingseisen: 

1. Professional Training College (postsecundaire opleidingen)（専門学校）

Een Specialized Training College biedt postsecundair onderwijs genaamd

professional training college. Professional training college is hoger onderwijs

en afgestudeerden mogen instromen in universiteiten of graduate schools

met vrijstellingen. Zie ook onder Hoger beroepsonderwijs.

Er zijn ongeveer 3.000 professional training colleges in Japan en het totaal

aantal studenten bedraagt ongeveer 5.700.000. Toelating vereist een niveau

gelijkwaardig aan dat van een high school diploma of een afgerond 3-jarig

programma aan een Upper Secondary Specialized Training School.

Er worden opleidingen aangeboden met een duur tussen de 1 en 4 jaar. Niet

alle professional training colleges bieden zowel de Diploma-opleidingen als

de Advanced Diploma-opleidingen aan.

2. Upper Secondary Specialized Training School  – upper secondary

(高等専修学校 Koto Senshu Gakko – Senshu Gakko Kohtohkate）

Dit gaat om een specialized training college dat een upper secondary-

opleiding aanbiedt, namelijk de Upper Secondary Specialized Training

School. Upper Secondary Specialized Training Schools bieden beroepsgericht

praktijkonderwijs voor de bovenbouw: senior secondary education.

Toelating tot dit soort opleidingen vereist een diploma van de onderbouw

van het voortgezet onderwijs (Lower Secondary School Leaving Certificate)

Er bestaan ongeveer 460 erkende instellingen van dit type met ongeveer

39.000 leerlingen. Leerlingen die een opleiding afronden van meer dan 2 jaar

en met meer dan 2.589 studie-uren hebben het recht op toegang tot de

universiteit.

3. Specialized Training College, General Course(専修学校一般課程 Senshu

Gakko Ippankatei）

Training colleges op dit niveau zijn toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen

toelatingseisen. Veel verschillende opleidingen worden aangeboden

bijvoorbeeld Japanese/western dressmaking, arts and design en cooking. Er

bestaan ongeveer 190 Specialized Training Colleges met general courses

met in totaal ongeveer 33.000 leerlingen.

http://www.mext.go.jp/en/
http://www.mext.go.jp/en/
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 Hoger onderwijs 

Hoger onderwijs wordt gegeven aan verschillende soorten instellingen: 

• universiteiten

• (undergraduate) junior colleges, graduate schools;

• colleges of technology;

• professional training colleges;

• educational institutions operated by government ministries and agencies.

Universities (大学 daigaku) bieden bachelor- en master- en PhD-opleidingen aan. 

Junior colleges verzorgen non-degree beroepsgerichte opleidingen, terwijl 

colleges of technology studenten van de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs toelaten tot hun 5-jarige technische beroepsopleidingen. De 

specialized training colleges bieden 1- tot 4-jarige praktijkcursussen aan. 

In 2018 waren er in Japan: 

• 1113 universities;

• 57 colleges of technology;

• 2776 professional training colleges;

• 3 educational institutions operated by government ministries and agencies.

Nationale, openbaren en privé-instellingen 

De hogeronderwijsinstellingen zijn onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk 

nationaal, openbaar en privé. De nationale universiteiten staan het hoogst in 

aanzien. De openbare universiteiten zijn lokale instellingen op het niveau van 

prefecturen (een soort provincies) en gemeenten.  

Van oudsher staan de nationale universiteiten het beste aangeschreven, met 

name de National University of Tokyo en de National University of Kyoto. Echter, 

verschillende universiteiten in de grote Japanse privésector in het hoger 

onderwijs) bieden inmiddels eveneens kwalitatief zeer goed onderwijs aan.  

De Open University of Japan biedt sinds begin jaren tachtig afstandsonderwijs 

aan voor iedereen (zonder toelatingsexamen, behalve voor een voltijds 

masteropleiding) door middel van liberal arts-programma’s op televisie en radio 

en via andere media.  

Project Top Global University 

Na de afronding van het Global 30-project in 2014, dat als doel had om 

internationale studenten aan te trekken voor Engelstalige undergraduate-

opleidingen in Japan, heeft MEXT het project Top Global University opgezet.  

Voor dit nieuwe internationaliseringsprogramma selecteerde Japan 37 

topuniversiteiten, die zich inzetten voor de globalisering van het Japanse hoger 

onderwijs.  

https://tgu.mext.go.jp/en/
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Doelen van Top Global University zijn: 

• samenwerkingsverbanden aangaan met internationale topuniversiteiten;

• internationale studenten aantrekken voor een studie in Japan;

• Japanse studenten aanmoedigen in het buitenland te gaan studeren;

• meer Engelstalige opleidingen aanbieden;

• onderwijshervormingen binnen de universiteiten doorvoeren, bijvoorbeeld het

aantrekken of opleiden van een meertalige staf.

De geselecteerde universiteiten zijn verdeeld in 2 types: 

Type A (Top Type) Type B (Global Traction Type) 

Hiroshima University Chiba University  

Hokkaido University  Tokyo University of Foreign Studies  

Keio University Waseda University Tokyo University of the Arts 

Kyoto University  Nagaoka University of Technology  

Kyushu University Kanazawa University  

Nagoya University  Toyohashi University of Technology 

Osaka University  Kyoto Institute of Technology  

The University of Tokyo Nara Institute of Science and Technology 

Tohoku University  Okayama University 

Tokyo Institute of Technology Kumamoto University 

Tokyo Medical and Dental University  Akita International University  

University of Tsukuba  The University of Aizu 

International Christian University  

Shibaura Institute of Technology  

Sophie University  

Toyo University  

Hosei University  

Meiji University  

Rikkyo University 

Soka University  

International University of Japan  

Ritsumeikan University 

Kwansei Gakuin University  

Ritsumeikan Asia Pacific University 
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Meer informatie over het project staat op de website van MEXT: Top Global 

University Japan met onder meer een brochure over het project.   

 Toelating tot hoger onderwijs 

Studenten met een High School Certificate of Graduation die aan een nationale 

universiteit willen studeren, dienen 2 toelatingsexamens af te leggen: 

• het ene landelijk (de National Center Test for University Entrance Admissions

(Center Test, 大学入試センター試験 Daigaku Nyūshi Sentā Shiken) en

georganiseerd door het National Center for University Entrance Examinations

(NCUEE), een onafhankelijk instituut dat valt onder het Ministry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology (MEXT); en

• het andere is een toelatingsexamen van de instelling zelf.

Voor toelating tot een privé-instelling moesten kandidaten lange tijd uitsluitend 

het toelatingsexamen van de instelling succesvol afleggen, maar steeds meer 

privé-instellingen vragen de Center Test voor toelating.  

Studenten die niet geplaatst konden worden aan de instelling van hun keuze, 

kunnen ervoor kiezen om het volgend jaar nogmaals te proberen en zich in de 

tussentijd aan een yobiko, een privéschool voor te bereiden voor deelname aan 

het toelatingsexamen. Dit tussenjaar staat bekend als het ronin-jaar.  

Center Test  

Het Center Test bestaat uit de 6 subject areas: Japanese, social studies, 

geography and history, mathematics, science en foreign languages.  

Naast het toelatingsexamen zijn er sinds de jaren negentig nieuwe methoden 

ontwikkeld om de selectie van studenten niet geheel van het examenresultaat af 

te laten hangen. Er wordt door sommige privé-instellingen gewerkt met interviews, 

werkstukken en praktijktoetsen of gekeken naar de extracurriculaire activiteiten 

van de student, zoals deelname aan studentenraad, clubs of wedstrijden. Ook 

wordt er gebruik gemaakt van admission by recommendation, waarbij de 

student is vrijgesteld van het toelatingsexamen. 

De Center Test van het NCUEE wordt sinds 1990 afgenomen door alle nationale 

en publieke universiteiten en in beperktere mate door de privé-instellingen in het 

hoger onderwijs van Japan. De test wordt ook wel genoemd University Entrance 

Center Examination (UECE) en wordt landelijk afgenomen, op verschillende locaties 

op dezelfde dagen in januari.  

Common Test for University Admissions  

Het NCUEE doet dit in samenwerking met elke universiteit, waarbij de instelling 

haar eigen criteria toepast voor het afnemen van de test, door bepaalde subject 

areas en subjects te selecteren. Op deze manier kan de test op maat worden 

gemaakt volgens de eisen van de instelling. De Center Test wordt in 2020 

https://tgu.mext.go.jp/en/
https://tgu.mext.go.jp/en/
https://tgu.mext.go.jp/en/downloads/pdf/sgu_flier.pdf
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vervangen door de Common Test for University Admissions (大学入学共通テスト) 

met meer aandacht voor Engelse taalvaardigheid (meerdere tests per jaar) en 

het testen van analytische vaardigheden en probleem oplossend vermogen.  

Instellingsexamen 

Naast het nationale toelatingsexamen, is de instelling vrij om met gebruik van 

verschillende methoden, zoals interviews, essays en toetsen voor praktische 

vaardigheden, de studenten te testen op hun geschiktheid voor het soort 

opleidingen dat de instelling aanbiedt. Dit instellingsexamen wordt als 

uitdagender en moeilijker beschouwd dan de Center Test. Het University Entrance 

Qualification Examination wordt afgenomen door diegenen die niet over een 

high school diploma beschikken om vast te stellen of hun niveau gelijk daaraan is. 

De test bestaat uit 17 vakken, waarvan de student er 8 of 9 moet halen.  

Law schools 

Sinds 2004 kent het Japanse onderwijssysteem Law schools. Voor toelating tot 

deze Law schools is in 2003 de Japan Law School Admission Test), een nationale 

test ingesteld om de wetskennis van de kandidaten te testen, maar ook hun 

analytische, communicatieve- en beoordelingsvaardigheden. De test wordt in 

juni en juli afgenomen op verschillende locaties in het land en is bedoeld voor 

afgestudeerden met een al dan niet relevante bachelorgraad. Kandidaten die 

een bacheloropleiding hebben afgerond in een niet-juridische richting, volgen 

een 3-jarig programma aan de Law schools, terwijl het programma voor 

afgestudeerden met een relevante bacheloropleiding 2 jaar duurt.  

 Universitair onderwijs 

Het universitaire onderwijs bestaat uit 3 fases: 

• Bachelor (學士 Gakushi)

• Master (修士 Shushi)

• Doctor (博士 Hakase)

Bachelor (學士 Gakushi) 

De universiteiten bieden bacheloropleidingen aan die doorgaans 4 jaar duren en 

leiden tot een Bachelor of Arts, Bachelor of Science of tot een bachelorgraad 

gevolgd door de naam van de studierichting, zoals Bachelor of Nursing of 

Bachelor of Education. De duur van een studie in geneeskunde, tandheelkunde, 

farmacie en diergeneeskunde is 6 jaar. Om een 4-jarig programma af te ronden, 

hebben studenten minimaal 124 credits nodig, voor de 6-jarige programma’s in 

geneeskunde en tandheelkunde minimaal 188 credits en minimaal 182 credits 

voor diergeneeskunde.  

Typisch voor bacheloropleidingen is dat er in de eerste 2 jaar veel algemeen 

vormende vakken worden gevolgd, in navolging van het Amerikaanse systeem. 



Stroomschema   | Waarderingstabel  

Onderwijssysteem Japan 

Onderwijssysteem Japan | Nuffic | 1e editie, september 2010  | versie 4, mei 2020 15 

Daarnaast verleent ook het National Institution for Academic Degrees and 

University Evaluation (NIAD-UE) sinds 1992 academische graden (Bachelor, Master 

en Doctor). Dit gebeurt op basis van credit-accumulation of als gevolg van het 

afronden van een ‘NIAD-UE approved program’.  

Sinds 2016 heet het NIAD-UE overigens NIAD-QE: National Institution for Academic 

Degrees and Quality Enhancement of Higher Education. Het NIAD-QE is ontstaan 

door een fusie van het National Institution for Academic Degrees and University 

Evaluation (NIAD-UE) en het Center for National University Finance and 

Management (CUFM). 

Bij het verzamelen van credits moet de betrokken student een vooropleiding op 

het niveau van een Associate degree of een equivalent daarvan te hebben (zie 

hieronder) en vervolgens in 2 jaar studie minimaal 62 credits aan een universiteit 

te behalen om in aanmerking te komen voor een bachelorgraad.  

Een andere manier is een door NIAD-QE goedgekeurd programma te volgen, 

dat onder de jurisdictie van een ander ministerie dan het MEXT valt. Voor meer 

informatie over het NIAD-QE, zie onder Accreditatie en kwaliteitszorg. 

Master (修士 Shushi) 

Het behalen van de mastergraad duurt 2 jaar en vereist 30 credits, waarbij 

studenten de helft van de tijd aan studie besteden (inclusief tentamens) en de 

andere helft aan de voorbereiding van de scriptie. Ook wordt er apart aandacht 

besteed aan methoden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.  

Toelating vindt plaats op basis van een bacheloropleiding en een 

toelatingsexamen. Mastergraden worden doorgaans door 

hogeronderwijsinstellingen verleend en in sommige gevallen door 

onderzoeksinstellingen.  

De Bachelorgraad (学士 Gakushi) is qua niveau vergelijkbaar met een 

bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, 

afhankelijk van de oriëntatie en studierichting. 

De Bachelorgraad (学士 Gakushi) afgegeven door NIAD-QE is qua niveau 

vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of 

wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie en studierichting. 
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Er is onderscheid te maken tussen een research master en een professional 

master. De professional master-opleidingen hebben meestal de duur van 2 jaar 

(bijvoorbeeld teacher education) en de law school masters 2 tot 3 jaar. 

Doctor (博士 Hakase) 

Om tot het Doctoraat te worden toegelaten is een mastergraad, een 

toelatingsexamen en een aanbeveling van ten minste 2 hoogleraren of 

(hoofd)docenten in het vakgebied vereist. Het behalen van de Doctorgraad 

duurt 3 jaar, en kan op 3 verschillende manieren worden ingevuld. Een 

combinatie van een two-year first stage programme (masterprogramma) en 

vervolgens een three-year second stage programme, een ongedeeld 5-jarig 

programma genaamd consistent five-year system of uitsluitend een second stage 

programme.  

Tijdens het programma dienen er minimaal 30 credits te worden afgerond. Voor 

doctoraten op het gebied van geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde 

en farmacie geldt een duur van 4 jaar.  

 Hoger beroepsonderwijs  

Zoals hierboven reeds vermeld, bestaan er ook studieprogramma’s in het hoger 

onderwijs van Japan die niet leiden tot een academische graad. Deze zijn 

praktijkgericht van aard en worden aangeboden door professional training 

colleges en colleges of technology. Junior colleges verzorgen sinds 2005 

programma’s die leiden tot de graad Associate. Van 1991 tot 2004 verleenden 

junior colleges de kwalificatie Associate, wat destijds geen graad was.   

Junior college (短期大学 tanki daigaku) 

De junior colleges bieden 2- en 3-jarige Associate degree-programma’s aan, die 

praktijkgericht van aard zijn en als toelatingseis het high school diploma plus een 

toelatingsexamen hebben. Voor de 2-jarige programma’s zijn 62 credits vereist, 

voor de 3-jarige programma’s 93 credits. Het overgrote deel van deze colleges is 

privé en wordt vooral bezocht door vrouwelijke studenten vanwege de 

opleidingen die deze colleges aanbieden, zoals home economics, teaching, 

nursing en arts. Het is vervolgens mogelijk om als transfer student met vrijstellingen 

in te stromen in een universitaire bacheloropleiding.  

De Mastergraad (修士 Shushi) is qua niveau vergelijkbaar met een 

mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs. 
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Verder bieden (niet alle) junior colleges 2-jarige advanced programmes aan, die 

door de NIAD-QE zijn beoordeeld en erkend als equivalent aan een universitaire 

Bachelor-graad.  

Colleges of technology/technical colleges (高等専門学校 koto senmon gakko) 

De colleges of technology bieden 5-jarige technische beroepsopleidingen aan, 

bedoeld voor junior high school studenten. De opleidingen vereisen ten minste 

167 credits en bieden de mogelijkheid om in te stromen als transfer student in 

universitaire opleidingen in het 3e studiejaar.  

Voor ongeveer 60% van de studenten geldt de opleiding als eindopleiding. De 

opleidingen bestaan voor een deel uit praktijk (trainingen en experimenten) en 

voor een deel uit theorie.  

Sinds begin jaren negentig mogen de colleges of technology ook advanced 

courses aanbieden, die leiden tot een bachelorgraad, als de opleiding is 

goedgekeurd door de NIAD-QE. 

Professional training colleges (postsecundair) (専門学校 senmon gakko) 

Deze colleges vallen onder de categorie Specialized Training Colleges en bieden 

postsecundaire Diploma- en Advanced Diploma-opleidingen aan met een duur 

van 1 tot 4 jaar, bedoeld voor leerlingen met een high school diploma of voor 

studenten afgestudeerd aan een 3-jarige programma van een upper secondary 

specialized training school. Er worden beroepsgerichte programma’s verzorgd in 

de richtingen informatica, landbouw, handel en industrie. Niet elk professional 

training college biedt zowel de Diploma- als de Advanced Diploma-opleidingen 

aan. 

Een Associate degree behaald na een 2-jarige opleiding aan een junior 

college is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs. 

Een Associate degree behaald na een 3-jarige opleiding aan een junior 

college is qua niveau vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs. 

Het Associate (Diploma) behaald na een 5-jarige opleiding aan een college 

of technology is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs 

in een technische richting. 
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De Diploma-programma’s die leiden tot de kwalificatie van Specialist (専門士

senmonshi) hebben doorgaans een duur van 1 of 2 jaar. De 2-jarige opleidingen 

worden gezien als vergelijkbaar met een Associate degree zoals behaald aan 

een junior college. Transfer naar universitaire programma’s is een mogelijkheid. 

De Advanced Diploma programma’s die leiden tot de kwalificatie van 

Advanced Specialist (高 度 専 門 士 kodo senmonshi) hebben een duur van 3 of 4 

jaar. Het Advanced Diploma van een 4-jarige opleiding wordt gezien als 

gelijkwaardig aan een bachelorgraad en de bezitters van een Advanced 

Diploma mogen verder studeren aan een graduate school.  

 

Een Diploma (専門士 senmonshi) van een 2-jarige opleiding, behaald aan een 

professional training college, is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar hoger 

beroepsonderwijs. 

Een Advanced Diploma (高度専門士 kodo senmonshi) behaald na een 4-

jarige opleiding aan een professional training college is qua niveau 

vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. 
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 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 

Middelbare scholen hanteren een cijfersysteem van 5 tot 1: 

In cijfers Omschrijving 

5 Excellent 

4 Very good 

3 Good 

2 Poor 

1 Fail 

Hoger onderwijs 

Voor het hoger onderwijs geldt dat er een Certificate of Graduation wordt 

afgegeven met daarin een opsomming van de studentgegevens en 

opleidingsgegevens en de naam van de behaalde graad. Daarnaast ontvangt 

de student een Transcript (of Academic Records).  

Uitleg over het gehanteerde waarderingssysteem staat meestal onderaan het 

Transcript of op de achterzijde. Het systeem kan per onderwijsinstelling verschillen. 

Hieronder staan voorbeelden van waarderingssystemen die je voor het hoger 

onderwijs kunt tegenkomen:  

In cijfers In letters Omschrijving 

100-90 S Superior 

89-80 A Above average 

79-70 B Average 

69-60 C Below average 

59-0 F Fail 

In cijfers In letters 

100-80 A 

79-60 B 

59-50 C 
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In cijfers In letters 

100-90 A 

89-80 B 

79-70 C 

69-60 D 

59-0 F 

Sinds 2008 gebruikt de helft van de universiteiten een Grade Point Average-

systeem (GPA). 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het huidige kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem werd in 2004 ingevoerd. Het 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) heeft toen 

een aantal organisaties aangewezen om dit systeem uit te voeren.  

Deze organisaties hebben allemaal hetzelfde takenpakket: 

• Japan University Accreditation Association (JUAA);

• National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of

Higher Education (NIAD-QE), vóór 2016 bekend als National Institution for

Academic Degrees and University Evaluation (NIAD-UE);

• Japan Institution for Higher Education Evaluation (JIHEE);

• Japan Association for College Accreditation (JACA).

Verder spelen beroepsorganisaties als de Japan Law Foundation, Japanese 

Institute of International Accounting Education en het Japan Institute of Midwifery 

Evaluation een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs 

op hun eigen vakgebied.  

Het systeem bestaat uit verschillende aspecten om de kwaliteit van het onderwijs 

te waarborgen:  

• Goedkeuring voor oprichten nieuwe universiteit: de aanvraag voor het

oprichten van een instelling zoals een universiteit, graduate school, junior

college dan wel een college of technology wordt ingediend bij the Council

for University Chartering and School Corporation van het MEXT, waar de

aanvraag wordt getoetst aan de criteria van de Standards for the

Establishment of Universities. De minister neemt de uiteindelijke beslissing over

de goedkeuring.

• Certified evaluation and accreditation; de evaluatie van het onderwijs en

onderzoek aan de hogeronderwijsinstellingen sinds april 2004 door de door

het MEXT aangewezen instanties. De hogeronderwijsinstellingen zijn verplicht
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om ten minste elke 7 jaar de evaluatie te ondergaan, professional graduate 

schools moeten dit elke 5 jaar doen. 

• Evaluatie van de nationale universiteiten corporaties: de nationale

universiteiten maakten voorheen deel uit van het MEXT en konden niet flexibel

reageren op veranderingen in de maatschappij, omdat ze geen

onafhankelijke instellingen waren die zelfstandig beslissingen konden nemen.

Nu ze zelfstandiger kunnen opereren, beoordeelt het MEXT van een afstand

de kwaliteit van hun onderwijs.

• Zelfevaluatie: sinds 1999 is dit voor de hogeronderwijsinstellingen verplicht; de

instelling controleert de kwaliteit van haar eigen onderwijs en de resultaten

ervan worden gepubliceerd.

Meer informatie over kwaliteitszorg in Japan is beschikbaar op de MEXT-website. 

Erkende instellingen 

Om uit te zoeken of een opleiding of instelling voor hoger onderwijs erkend is, kun 

je de database raadplegen op de website van het National Information Center 

for Academic Recognition Japan (NICIP) te gaan. Daar kun je zoeken op 

erkende hogeronderwijsinstellingen. 

 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs 

Aan het eind van de high school krijgen leerlingen: 

• een Engelstalig Certificate of Graduation; en

• een transcript met hun studieresultaten.

Deze studieresultaten zijn gegroepeerd naar per subject area van het curriculum 

(Japanese language, social studies, mathematics, science, health & physical 

education, arts, foreign language, home economics, special subjects of English 

course, others). Verder wordt het totaal aantal behaalde credits vermeld. Het 

Certificate of Graduation is een verklaring van de school, waarin staat wanneer 

de leerling de opleiding heeft afgerond. Daarnaast wordt er ook in het Japans 

een officieel diploma en cijferlijst uitgereikt.  

Hoger onderwijs 

In het hoger onderwijs krijgen studenten een Certificate of Graduation plus 

bijbehorende cijferlijst, zowel in het Japans als in het Engels. Ook voor dit diploma 

geldt, in de Engelse versie althans, dat het om een opsomming van 

studiegegevens gaat, waaronder: 

• de startdatum van studie;

• datum van afstuderen;

• de studierichting; en

• de verleende graad.

http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/1373877.htm
https://www.nicjp.niad.ac.jp/en/
https://www.nicjp.niad.ac.jp/en/
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Diplomawaardering 

Nuffic beoordeelt een diploma volgens de principes van de Lissabon 

Erkenningsconventie (1997). Een praktische uitwerking van deze uitgangspunten is 

het Europese EAR handboek (e-manual). 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

De erkende instellingen voor hoger onderwijs kun je opzoeken via de Engelstalige 

website van het National Information Center for Academic Recognition Japan 

(NICIP), dit valt onder het National Institution for Academic Degrees and Quality 

Enhancement of Higher Education (NIAD-QE). 

 Handige websites 

• Het Japanse ministerie van Onderwijs, voluit Ministry of Education, Culture,

Sports, Science and Technology (MEXT) biedt onder meer informatie over het

hoger onderwijs in Japan.

• Het National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of

Higher Education (NIAD-QE) biedt algemene informatie over en een

uitgebreid overzicht van het kwaliteitszorgsysteem in Japan.

• Het National Center for University Entrance Examinations (alleen in het Japans).

Engelstalige informatie over NCUEE en de National Center Test (2017) staat in

het document ‘National Center for University Entrance Examinations, 2017

Fiscal Year’.

• De Japan Society for the Promotion of Science met o.a. informatie over het

Top Global University project.

• De Japan Student Services Organisation (JASSO) met informatie over studeren

in Japan.

 Begrippenlijst 

• Duur: De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de

voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.

• Graduate-opleiding: Een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van

de 1e cyclus (1e cyclus is bijvoorbeeld een bacheloropleiding).

• Lissabon Erkenningsconventie: Het verdrag over de erkenning van

kwalificaties in het hoger onderwijs in de Europese regio, werd in 1997

opgesteld door de Raad van Europa en Unesco. Het doel is om eerlijke

erkenning te bevorderen tussen de partijen die de conventie hebben

bekrachtigd. Lees meer op de website van de Raad van Europa.

• Undergraduate-opleiding: Een opleiding in de 1e cyclus van het hoger

onderwijs, zoals een bacheloropleiding.

http://eurorecognition.eu/emanual/
https://www.nicjp.niad.ac.jp/en/
https://www.nicjp.niad.ac.jp/en/
http://www.niad.ac.jp/english/index.html
http://www.niad.ac.jp/english/index.html
http://www.mext.go.jp/en/
http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/index.htm
http://www.niad.ac.jp/english/index.html
http://www.niad.ac.jp/english/index.html
https://www.niad.ac.jp/english/unive/
http://www.niad.ac.jp/english/overview_jp_e_ver2.pdf
http://www.dnc.ac.jp/
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm00033004.pdf
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm00033004.pdf
https://www.jsps.go.jp/english/e-tgu/selection.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
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