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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Jordanië. We leggen 
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit 
Jordanië met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs. 

Disclaimer  
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg 
van fouten of onvolledige informatie in dit document. 

Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelating tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de Nederlandse 
waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese 
kwalificatieraamwerk. 

Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF-niveau EQF-
niveau 

General Secondary 
Education Certificate 

شھادة الدراسة الثانویة العامة 

havodiploma 4 4 

Vocational Secondary 
Education Certificate 

شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة 
 للفروع المھنیة 

mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 
of 3 

2-3 2-3

Bachelor (4 jaar) 

 البكالوریوس

bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 

Bachelor  (5 jaar) 
  البكالوریوس

bachelor in het wo 6 6 

Bachelor (6 jaar) 
   البكالوریوس

1 jaar van een 3-jarige master in het 
wo 

6 6 

Master  

 یرالماجست

1-jarige master in het hbo of 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: 
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/onderwijssystemen/nederland
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 Introductie 

Jordanië ligt in het Midden-Oosten en heet officieel het Hasjemitisch 
Koninkrijk Jordanië.  

Staatsvorm 
Jordanië is sinds 1946 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Het land is een 
constitutionele monarchie met een parlementair tweekamerstelsel. Het 
staatshoofd is koning Abdullah II, die in 1999 zijn overleden vader koning Hoessein 
opvolgde. 

Conflict Syrië  
Door het conflict in Syrië zijn sinds 2011 grote stromen vluchtelingen de grens met 
Jordanië overgestoken. Dit zet de Jordaanse samenleving onder druk, vooral 
doordat deze extra mensen ook gebruik willen maken van de infrastructuur, water- 
en voedselvoorzieningen en het onderwijs.   

Taal 
De officiële taal in Jordanië is het Arabisch. Veel mensen spreken ook goed Engels. 

Onderwijs 
Alle Jordaanse instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, ook de 
privéscholen, staan onder toezicht van het ministerie van Onderwijs  
 Het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk .(وزارة التعلیم والتربیة)
Onderzoek ( لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا ) is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs in 
Jordanië. 

Algemene kenmerken 
• Leerplicht: 6 tot 16 jaar.
• Voertaal: Arabisch en Engels.
• Duur academisch jaar: september tot juni.
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs 
Het basisonderwijs (basic education) in Jordanië duurt 10 jaar (grades 1-10) en is 
verplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar. 
• Openbare scholen: gratis (70% van alle leerlingen).
• Privéscholen: schoolkosten (30% basisschoolleerlingen).
• Diverse vakken, waaronder Engels in grades 5-10.
• Geen diploma na afronding.
• Onderwijsniveau na afronding: vergelijkbaar met 3 jaar havo.

Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs duurt 2 jaar. Leerlingen kiezen uit: 
• algemeen vormend onderwijs (general secondary education)
• beroepsvormend onderwijs (vocational secondary 

education)

De algemeen vormende richting heeft 3 profielen: 
• wetenschappen
• literatuur
• informatiemanagement

Deze leerlingen sluiten hun opleiding af met een nationaal eindexamen ( التوجیھي). 
• Inhoud: meestal 10 examenvakken; Arabisch, Engels, wiskunde, islamic

education en cultural studies zijn verplicht, de overige verschillen per profiel.
 Diploma: شھادة الدراسة الثانویة العامة (General Secondary Education Certificate). 

Het niveau van het General Secondary Education Certificate 
Is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

De beroepsvormende richting bestaat uit: 
• beroepsvormend onderwijs;
• algemeen vormend onderwijs.
Ongeveer een kwart van de leerlingen kiest deze richting na het basisonderwijs.
 Diploma: شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة للفروع المھنیة    (Vocational Secondary

Education Certificate). Dit diploma geeft toegang tot community colleges en
in principe ook tot universiteiten, maar dat gebeurt in de praktijk niet vaak.

Het niveau van het Vocational Secondary Education Certificate is 
vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3, 

afhankelijk van de studierichting. 
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Middelbaar beroepsonderwijs 
In Jordanië kunnen leerlingen ook kiezen voor een 1- of 2-jarige beroepsopleiding 
(vocational training) waar ze school met stages combineren.  

 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot het hoger onderwijs in Jordanië heb je een General Secondary 
Education Certificate of Vocational Secondary Education Certificate nodig. Met 
het laatste diploma gaan studenten meestal naar community colleges (zie Hoger 
beroepsonderwijs). 

Instellingen selecteren op basis van het eindexamengemiddelde en het gevolgde 
profiel. Studenten hoeven meestal geen toelatingsexamen te doen. 

Toelatingseisen 
Jaarlijks bepaalt het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek: 
• de beschikbare plaatsen aan een faculteit;
• de precieze toegangsscores voor verschillende studierichtingen.

De eisen verschillen dus per studierichting, maar in het algemeen geldt: 
• openbare universiteiten: score minimaal 65%;
• privé-universiteiten: score minimaal 60%.
Let op: geneeskunde, tandheelkunde, technische weten-
schappen en natuurwetenschappen hanteren de hoogste scores.

 Hoger onderwijs 

Het Jordaanse hoger onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek met de Council for 
Higher Education als coördinerend orgaan.  

De University of Jordan was in 1962 de eerste openbare universiteit. Sinds 1989 
mogen ook erkende privé-universiteiten onderwijs verzorgen. Het huidige aantal 
instellingen: 
• 10 openbare universiteiten
• 20 privé-universiteiten
• 2 regionale universiteiten

De universiteiten bieden zowel wetenschappelijk als beroepsgericht onderwijs op 
verschillende niveaus: 
• Bachelor
• Higher Diploma
• Master
• PhD
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Universiteiten geven zelf vorm aan de inhoud van de studieprogramma’s. De 
Higher Education Accreditation Commission (HEAC, onderdeel van het 
verantwoordelijke ministerie) stelt de formele richtlijnen voor de curricula vast. Het 
academisch jaar is verdeeld in 2 semesters met een totale studiebelasting van 32 
weken; een academisch semester bestaat uit 15 tot 17 weken. En 1 credit staat 
voor 1 contactuur per week van het semester. In de zomervakantie kunnen 
studenten maximaal 9 credits behalen tijdens een derde, optioneel semester. 

De onderwijstaal is het Arabisch. Vanwege het groeiend aantal internationale 
programma’s zijn er ook een aantal studies in het Engels. 

Naast de universiteiten kent Jordanië een groot aantal community colleges dat 
hoofdzakelijk hoger beroepsonderwijs aanbiedt. Sinds 1997 vallen alle community 
colleges onder toezicht van de Al Balqa Applied University. 

 Universitair onderwijs 

Zoals vermeld, bieden universiteiten zowel wetenschappelijk als beroepsgericht 
onderwijs op verschillende niveaus. 

Bachelor 
• Duur:

- 4  jaar, circa 132 credits;
- 5 jaar voor de richtingen tandheelkunde, farmacie, engineering,

architectuur en diergeneeskunde;
- 6  jaar + 1 jaar stage voor de studie geneeskunde (Medical Doctor).

• Inhoud: inleidende vakken tijdens het 1e jaar; afsluitend meestal een
afstudeerproject.

• Doel: vervolgstudie of toegang tot de arbeidsmarkt.
 Diploma: Bachelor’s degree البكالوریوس( ) + vermelding van de gevolgde

studierichting. Universiteiten leveren getuigschriften vaak (ook) in het Engels.

Het niveau van een bachelor’s degree na een 4-jarige opleiding 
is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger  
beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs,  

afhankelijk van de aard van het onderwijs. 

Het niveau van een bachelor’s degree na een 5-jarige opleiding  
in tandheelkunde, farmacie, engineering, architectuur en diergeneeskunde 

is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het  
wetenschappelijk onderwijs in dezelfde richting. 

http://www.heac.org.jo/
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Het niveau van een bachelor’s degree na een 6-jarige opleiding  
geneeskunde is vergelijkbaar met dat van 1 jaar van een 3-jarige 
masteropleiding geneeskunde in het wetenschappelijk onderwijs. 

Na de bachelor zijn er 2 mogelijkheden om verder te studeren, namelijk voor: 
• het Higher Diploma of de Master.

Higher Diploma 
• Duur: 1- of 2-jarig beroepsgericht programma, minimaal 24 credits.
• Toelating: niet erg selectief. Het is geen populair pad, want het Higher Diploma

biedt geen toegang tot een promotietraject, maar in principe wel tot een
masteropleiding.

 Diploma: راسات العلیادبلوم الد  (Higher Diploma). 

Master 
• Duur: 2 jaar, ongeveer 33 credits.
• Inhoud: een afstudeerproject met scriptie of een afsluitend examen.
• Toelating: een bachelor in dezelfde studierichting met als minimum score

‘good’, en een bepaald niveau Engels, aangetoond door een minimumscore
in TOEFL-IBT, IELTS of het nationale TOEFL-examen van de Engelse taal (de
vereisten verschillen per studie).

 Diploma: mastergraad (الماجستیر), bijvoorbeeld de titel Master of Arts of Master of
Science. Maar er zijn veel andere benamingen die aangeven in welke richting
de graad is behaald, zoals een Master of Laws, Master in Communications
Engineering of een Master of Education.

Het niveau van een master is vergelijkbaar met dat van een afgeronde 
1-jarige master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs,

afhankelijk van de aard van de studie. 

PhD 
• Duur: minimaal 3 en maximaal 5 jaar; 54 credits
• Inhoud: voornamelijk onderzoek doen en een dissertatie schrijven, en meestal

ook het volgen van onderwijs.
• Toelating: een mastergraad in hetzelfde vakgebied met een beoordeling van

minstens ‘very good’.
 Diploma: PhD (الدكتوراة). Een PhD is vergelijkbaar met een Nederlandse

doctorgraad.



Onderwijssysteem   | Waarderingstabel  

Onderwijssysteem Jordanië 

Onderwijssysteem Jordanië | Nuffic | 1e editie, december 2017 | versie 1, december 2017 10 

 Hoger beroepsonderwijs 

Met een General Secondary Education Certificate of Vocational Secondary 
Education Certificate is het ook mogelijk om door te stromen naar openbare en 
particuliere community colleges die hoger beroepsonderwijs aanbieden (zie 
Overzicht hogeronderwijsinstellingen).  
• Duur: 2 of 3 jaar, 72 of 92 credits.
• Inhoud: een programma over diverse onderwerpen, zoals kunst, wetenschap,

management, bedrijfsadministratie en engineering, en afsluitend een
uitgebreid, schriftelijk examen.

 Diploma: الدبلوم المتوسط (Intermediate Diploma). Dit getuigschrift staat in Jordanië
ook bekend als Associate Degree.

 Beoordelingssystemen 

In Jordanië gebruikt het onderwijs 2 verschillende systemen om resultaten te 
beoordelen:  
• Percentages door basis-, middelbare scholen en hoger onderwijs; de minimale

score om een vak te halen is 50%.
• Cijfers en letters door hoger onderwijs; het systeem dat universiteiten hanteren

kan per instelling of zelfs per faculteit verschillen.

Hoger onderwijs, beoordelingssysteem in cijfers en letters: 

Letters Cijfers Percentage 

A 4.0 95%-100% 

A- 3.67 90%- <95% 

B+ 3.33 85% -<90% 

B 3.0 80%-<85% 

B- 2.67 75% -<80% 

C+ 2.33 70%-<75% 

C 2.0 65%-<70% 

C- 1.67 60%-<65% 

D+ 1.33 55%-<60% 

D 1 50%-<55% 

D- 0.67 < 50% 

F 0 < 50% 
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Hoger onderwijs, beoordelingssysteem in percentages: 

Percentage Beoordeling 

90%-100% Uitstekend 

80%-89% Zeer goed 

70%-79% Goed 

60%-69% Voldoende 

50%-59% Matig 

35%-49% Onvoldoende 

Voorbeeld van het beoordelingssysteem in cijfers aan de Al Balqa Applied 
University: 

Cijfers Letters 

4.00 A 

3.50 B+ 

3.00 B 

2.50 C+ 

2.00 C 

1.50 D+ 

1.00 D 

0 F 

Cumulatief gemiddelde cijfers bij community colleges: 

Percentage Beoordeling 

84%-100% Uitstekend 

76%-84% Zeer goed 

68%-76% Goed 

60%-68% Voldoende 

50%-60% Matig 

< 50% Onvoldoende 
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Kwalificatieraamwerken 

Jordanië is betrokken bij het project Erasmus+ Towards a National Qualifications 
Framework for Jordan, dat de Universiteit van Barcelona coördineert. Het project is 
gestart in 2015 en duurt tot eind 2018.  

Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het basis- 
en voortgezet onderwijs. 

Sinds 2007 is de Higher Education Accreditation Commission (HEAC) 
verantwoordelijk voor de accreditatie en kwaliteitszorg van hogeronderwijs-
instellingen in Jordanië. De website van HEAC biedt informatie in het Arabisch. 

Voor erkende instellingen zie Overzicht hogeronderwijsinstellingen. 

Samenstelling dossier 

Een dossier uit Jordanië bestaat idealiter uit: 
• een diploma of afstudeerverklaring met een cijferlijst in het Arabisch;
• een vertaling van beide documenten.

Het komt voor dat Jordaanse hogeronderwijsinstellingen een diploma en de 
bijbehorende cijferlijst in het Engels afgeven. Dit geldt ook voor de getuigschriften 
van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.  

Het controleren van de authenticiteit van Jordaanse getuigschriften verdient 
aandacht. Bij twijfel kun je contact opnemen met Nuffic. 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

• Universities and institutes (English)
• Universiteits and institues (Arabic)

http://erasmus-plus.org.jo/Portals/0/13_%20Status%20of%20the%20Jordanian%20NQF.pdf
http://erasmus-plus.org.jo/Portals/0/13_%20Status%20of%20the%20Jordanian%20NQF.pdf
http://www.moe.gov.jo/en/
https://www.nuffic.nl/#tab-buitenlands-diploma-in-nederland
http://www.mohe.gov.jo/en/Pages/StateUniversities.aspx
http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/StateUniversities.aspx
http://www.mohe.gov.jo/en/Pages/PrivateUniversities.aspx
http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/PrivateUniversities.aspx
http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/CommunityColleges.aspx
http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en/
https://mohe.gov.jo/AR/List/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA__%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.heac.org.jo/
https://mohe.gov.jo/EN/List/Universities__and_Institutes___
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 Handige websites 

• Op de website van het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek staat onder meer een overzicht van instellingen voor het hoger 
onderwijs. 

• De website Study in Jordan is speciaal voor buitenlandse studenten. Het 
ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geeft er 
nuttige informatie over het hoger onderwijs in Jordanië.

• De website van het ministerie van Onderwijs biedt in het Engels en Arabisch 
informatie over het primair en voortgezet onderwijs.

• De website (Arabisch) van de Association of Arab Universities, die de 
samenwerking coördineert tussen verschillende Arabische universiteiten en is 
aangesloten bij de Arabische liga.

http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en/
http://www.moe.gov.jo/en/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.aaru.edu.jo/
https://mohe.gov.jo/EN/List/Universities__and_Institutes___
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