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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. We leggen
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit
Kenia 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 onze website voor meer informatie over het hergebruik van
deze publicatie.
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Stroomschema: onderwijssysteem Kenia
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Overzicht van diplomawaarderingen
Met welk Nederlands diploma kun je Keniaanse diploma’s vergelijken? We geven
een overzicht van diploma’s die Nederlandse hogescholen en universiteiten vaak
zien als Keniaanse studenten zich aanmelden voor een opleiding.
Diploma

Kenya Certificate of Secondary Education

Nederlandse waardering en

EQF-

NLQF-niveau

niveau

vmbo-t-diploma

2

2

havodiploma

4

4

Certificaten/diploma’s

mbo-diploma op niveau 2,

2-4

2-4

(technical training institutes en institutes of

3 of 4

6

6

(minder dan 6 vakken met A, B of C)
Kenya Certificate of Secondary Education
(ten minste 6 vakken met A, B of C)

technology)
Bachelor

bachelorgraad in het hbo

(4 jaar)

of 2 jaar wo

Bachelor

bachelorgraad in het wo

6

6

4 jaar wo

6

6

Master

mastergraad in het hbo of

7

7

(1-2 jaar)

wo

(5 jaar)
Bachelor
(6 jaar)

Let op:
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• 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.
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Inleiding
De Republiek Kenia ligt aan de oostkust van Afrika. Sinds haar
onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1963 is Kenia een parlementaire
democratie.
De politieke verantwoordelijkheid voor het onderwijssysteem ligt bij het Ministry of
Education en het Ministry of Higher Education, Science and Technology. Tot de
taken van deze ministeries behoren onder meer de distributie van leermiddelen
en de implementatie van het onderwijsbeleid.
De ministeries zijn verantwoordelijk voor diverse onderwijssectoren, zoals peuteren kleuteronderwijs (Early Childhood Development en Pre-Primary Education),
lager onderwijs (Primary Education), speciaal onderwijs (Special Needs
Education), algemeen vormend voortgezet onderwijs (Secondary Education),
lerarenopleidingen (Teacher Education) en universitair onderwijs.
De twee officiële talen in Kenia zijn Engels en Kiswahili. De voertaal in het
onderwijs is het Engels.
De leerplicht is 8 jaar, de duur van het basisonderwijs. Het schooljaar in Kenia
loopt van januari tot december. Zowel in het lager als in het voortgezet onderwijs
zijn er schoolvakanties van 3 tot 4 weken in april en augustus. De langste vakantie
is in de periode december/januari. Het academisch jaar loopt van september tot
juni.
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Basis- en voortgezet onderwijs
In 1985 werd het 7-4-2-3 systeem vervangen door het huidige 8-4-4
onderwijssysteem. Dit systeem bestaat uit 8 jaar basisonderwijs, 4 jaar algemeen
vormend voortgezet onderwijs en 4 jaar hoger onderwijs.
Het curriculum legt de nadruk op de vakken wiskunde, Engels en een aantal
beroepsgerichte vakken. Het gaat om een breed curriculum. Het is zowel gericht
op leerlingen die alleen het basisonderwijs afronden en dan gaan werken, als op
leerlingen die hoger onderwijs willen volgen.
Basisonderwijs
De eerste fase van het 8-4-4 onderwijssysteem is het basisonderwijs. Basisonderwijs
is in Kenia gratis en verplicht.
Basisonderwijs duurt in Kenia 8 jaar (standard 1 tot en met 8). Leerlingen zijn
meestal 6 jaar oud bij aanvang en 14 jaar oud bij de afsluiting van het
basisonderwijs. Het curriculum bestaat uit de vakken taal, wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, wetenschap (science), ambachten (crafts) en godsdienst. Sinds
2003 is basisonderwijs in Kenia verplicht.
Aan het eind van het 8e jaar doen leerlingen examens voor het Kenya Certificate
of Primary Education (KCPE). De examens vinden plaats in vijf vakken, namelijk
Kiswahili, Engels, wiskunde, science and agriculture en social studies.
Algemeen vormend voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs is ook gratis, maar niet verplicht. De meeste leerlingen zijn 14
jaar oud wanneer zij met het voortgezet onderwijs beginnen. Het voortgezet
onderwijs duurt 4 jaar.
Kenia telt ruim 3.500 middelbare scholen met zo'n 700.000 leerlingen. Minder dan
50% van de leerlingen uit het basisonderwijs maakt daadwerkelijk de overstap
naar het voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs in Kenia is zowel gericht op
leerlingen die aan het eind gaan werken, als leerlingen die doorgaan naar het
hoger onderwijs.
Het curriculum bestaat uit vakken die zijn verdeeld in 5 groepen:
• Groep 1: Engels, wiskunde en Kiswahili;
• Groep 2: biologie, natuurkunde, scheikunde, lichamelijke opvoeding en
biological sciences;
• Groep 3: history and government, aardrijkskunde, Christelijke godsdienst,
Islamitische godsdienst, social studies and ethics en Hindu Islamic Education;
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Groep 4: huishoudkunde, kunst en ontwerp, landbouw, houtwerk,
metaalwerk, bouwkunde, power mechanics, electrotechniek, tekenen en
ontwerp en vliegtuigtechniek;
Groep 5: Frans, Duits, Arabisch, muziek, handel, economie, typevaardigheid
en office practice.

De vakken uit groep 1 zijn voor alle leerlingen verplicht. Ook moeten zij ten minste
twee vakken kiezen uit groep 2. Uit de overige groepen mogen zij vrij kiezen. Het
aanbod aan vakken is afhankelijk van de school. Zijn er bijvoorbeeld voldoende
middelen en leerkrachten.
Aan het eind van het 4e jaar doen leerlingen examens voor het Kenya Certificate
of Secondary Education (KCSE). Deze nationale examens worden afgenomen
door de National Examinations Council.

Het Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) met een eindresultaat
van A, B of C in ten minste 6 vakken is qua niveau vergelijkbaar met een
havodiploma.

Het Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) met een eindresultaat
van A, B of C in minder dan 6 vakken is qua niveau vergelijkbaar met een
vmbo-t-diploma.

Beroepsgericht voortgezet onderwijs
Leerlingen kunnen na het basisonderwijs – na het behalen van het Kenya
Certificate of Primary Education (KCPE) – een beroepsgerichte opleiding volgen.
Er zijn artisan- en trade-opleidingen aan youth polytechnics. Deze opleidingen
leiden tot diverse diploma's en certificaten, zoals het Craft Certificate.
Het opleidingsniveau van deze beroepsgerichte opleidingen (artisan and trade
programmes) is vergelijkbaar met opleidingen binnen het Nederlandse
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het niveau verschilt per
diploma en is afhankelijk van opleidingsduur en richting.
Postsecundair onderwijs
Technische opleidingen binnen het postsecundair onderwijs worden aan diverse
technical training institutes en institutes of technology verzorgd. Voor toelating
moeten studenten in het algemeen te beschikken over een Kenya Certificate of
Secondary Education (KCSE) met een gemiddeld resultaat van C-.
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De opleidingen aan de technical training institutes en institutes of technology
kunnen variëren in opleidingsduur. Opleidingen binnen het postsecundair
onderwijs leiden tot verschillende certificaten en diploma's.

De certificaten en diploma’s behaald aan technical training institutes en
institutes of technology zijn qua niveau vergelijkbaar met een mbo-diploma
op niveau 2, 3 of 4, afhankelijk van de duur en richting van de opleiding.

De genoemde instituten kunnen ook opleidingen verzorgen volgens het national
apprenticeship program, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘oude’
leerlingwezen en de huidige beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Het niveau van deze opleidingen verschilt en is afhankelijk van de duur en
richting van de opleiding.
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Toelating tot hoger onderwijs
Toelating tot hoger onderwijs aan publieke Keniaanse universiteiten wordt
geregeld door de Kenya Universities and Colleges Central Placement Service
(KUCCPS).
Voor toelating tot bacheloropleidingen moeten studenten in het bezit te zijn van
een Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) met een gemiddeld
resultaat van C+. Voor toelating tot certificaat- en diploma-opleidingen aan
polytechnics is respectievelijk een gemiddeld resultaat van D+, dan wel Cvereist.



Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs in Kenia kent net als Nederland een binaire structuur. Er is:
• universitair onderwijs; en
• hoger beroepsonderwijs.
Soorten instellingen
Universitair onderwijs wordt aangeboden door verschillende openbare
universiteiten (public universities) en privéuniversiteiten (private universities). De 7
openbare universiteiten zijn onafhankelijk en worden door de overheid
gesubsidieerd.
De instellingen in Kenia die graden (zoals een bachelorgraad) mogen uitreiken,
kunnen we als volgt indelen:
Soort instelling

Aantal

Public universities

7

Public University Constituent Colleges

24

Public University Campuses

3

Chartered Private Universities

14

Chartered Private University Colleges

5

Universities with Letter of Interim Authority (LIA)

11

Registered Private Universities

2

Totaal

66

Naast de universiteiten zijn er enkele nationale polytechnics die hoger
beroepsonderwijs aanbieden. Deze polytechnics bieden geen graden aan, maar
alleen opleidingen die leiden tot een certificate, diploma of higher national
diploma.
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Wel zijn er twee polytechnics die de status van universiteit hebben verkregen en
al bacheloropleidingen aanbieden in het verlengde van hun diplomaopleidingen. Diploma’s behaald aan deze polytechnics kunnen studenten
gebruiken voor toelating tot bacheloropleidingen in aansluitende richting aan de
universiteiten.



Universitair onderwijs
Universitair onderwijs in Kenia bestaat uit 3 niveaus, namelijk:
• bacheloropleidingen;
• masteropleidingen; en
• doctoraatopleidingen.
Universiteiten bieden ook diploma- en certificaatopleidingen aan.
Bachelor
Opleidingen op bachelorniveau bestaan vaak uit major- en minor-vakken.
Afhankelijk van de gekozen studierichting, is de voorgeschreven duur van
bacheloropleidingen 4 tot 6 jaar. Bacheloropleidingen worden vaak afgesloten
met een onderzoeksproject.
Opleidingen in de richtingen arts, basic science, commerce, law en
lerarenopleidingen duren meestal 4 jaar. Opleidingen in de richting engineering,
architecture, veterinary science en geneeskunde duren respectievelijk 5 en 6
jaar.
Bacheloropleidingen kunnen leiden tot de graad van Bachelor of Arts of Bachelor
of Science. Maar er zijn ook graden waarin de naam van de studierichting staat,
zoals bijvoorbeeld Bachelor of Business Management.
Naast toegang tot de arbeidsmarkt geven bachelorgraden in Kenia in principe
toegang tot masteropleidingen.

De Bachelor na een 4-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar met een
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk
onderwijs, afhankelijk van de studierichting en inhoud van de opleiding.
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De Bachelor na een 5-jarige opleiding in de richting architecture of veterinary
science is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het
wetenschappelijk onderwijs.

De Bachelor na een 6-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar met 4 jaar
wetenschappelijk onderwijs.

Master
Opleidingen op masterniveau kennen in Kenia doorgaans een studieduur van 1
of 2 jaar. Het eerste jaar van de opleiding bestaat dan voornamelijk uit colleges,
het tweede jaar uit onderzoek. In principe worden masteropleidingen afgesloten
met een scriptie.
In de meeste gevallen wordt voor toelating tot een masteropleiding een
bachelor gevraagd met ten minste de classificatie upper second class. Als
studenten een lagere kwalificatie hebben behaald voor hun bachelor, kunnen zij
eventueel wel toegelaten worden tot een masteropleiding als zij eerst een
postgraduate diploma behalen.
De meeste masteropleidingen leiden tot de graad van Master of Science of
Master of Arts. Maar er zijn ook graden waarin de naam van de studierichting
staat, zoals bijvoorbeeld Master of Environmental Studies.
Mastergraden geven in Kenia in principe toegang tot de promotie.

De Master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger
beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de
studierichting en duur van de opleiding.

PhD
Het doctoraat wordt uitgereikt na een periode van minimaal 2 jaar (vaak 3 jaar)
onderzoek tijdens de promotie. Na het succesvol afronden van de promotie
kunnen kandidaten de titel PhD of DPhil krijgen.
Voor toelating tot de promotie moeten kandidaten in het bezit zijn van een
mastergraad.
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Hoger beroepsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs wordt aangeboden door nationale polytechnics. Deze
polytechnics bieden geen opleidingen aan die leiden tot een bachelor- of
mastergraad, maar tot een certificate, diploma of higher diploma.
Afhankelijk van het behaalde diploma, kunnen studenten vervolgens instromen in
bacheloropleidingen aan universiteiten.
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Beoordelingssystemen
Voortgezet onderwijs – Kenya Certificate of Secondary Education
Letter grade

In cijfers

Omschrijving

Betekenis

A

12

Distinction

Uitmuntend

A-

11

Very Good

Zeer goed

B+

10

Credit

Ruim voldoende

B

9

Good

Goed

B-

8

C+

7

Average

Voldoende

C

6

C-

5

D+

4

Fair

Bijna voldoende

D

3

D-

2

E

1

Poor

Onvoldoende

Hoger onderwijs – Bachelor
In cijfers

Letter grade

Omschrijving

Betekenis

Classificatie

70-100

A

Excellent

Uitmuntend

First Class
Honours

60-69

B

Good

Goed

Second Class
Honours (Upper
Division)

50-59

C

Satisfactory

Ruim voldoende

Second Class
Honours (Lower
Division)

40-49

D

Pass

Voldoende

Pass

0-39

E

Fail

Onvoldoende

Fail

Master en PhD
Deze worden beoordeeld als pass of fail met bijbehorende letter grades.
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Kwalificatieraamwerk
Er wordt gewerkt aan de oprichting van een nationaal kwalificatieraamwerk. De
onderhandelingen hiervoor worden gehouden op zowel nationaal niveau als op
het niveau van de East African Community.



Accreditatie en kwaliteitszorg
In Kenia is de Commission for University Education (CUE) verantwoordelijk voor de
accreditatie van opleidingen binnen het hoger onderwijs. Een van de kerntaken
van de CUE is het toezien op de kwaliteit van het onderwijs aan zowel openbare
als privé-instellingen.
Op de CUE-website staat een pdf met geaccrediteerde opleidingen: Approved
Programmes Offered – Universities in Kenya (December 2020).



Documenten controleren
Om aan te tonen dat leerlingen het voortgezet onderwijs hebben afgerond is het
diploma Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) nodig.
Voor het hoger onderwijs moeten studenten alle behaalde diploma’s met
vakkenoverzichten en cijferlijsten kunnen tonen.



Overzicht hogeronderwijsinstellingen
Op de website van de Kenya Universities and Colleges Central Placement Service
(KUCCPS) staat een overzicht van erkende instellingen (universiteiten en andere
instellingen).



Handige websites
• Ministry of Education, Science & Technology met informatie over
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs, en hoger
onderwijs in Kenia.
• Commission for University Education (CUE), commissie voor universitair
onderwijs.
• Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS),
voorheen de Joint Admissions Board (JAB).
• Kenya National Examinations Council, de examinerende instantie voor het
KCSE.
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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
een bachelorgraad.
Lissabon Erkenningsconventie: we beoordelen diploma's volgens de principes
van de Lissabon Erkenningsconventie. Een praktische uitwerking van deze
uitgangspunten vind je in het Europese EAR manual (alleen in het Engels).
Undergraduate-opleiding: een 1e opleiding in het hoger onderwijs,
bijvoorbeeld een opleiding voor een bachelorgraad.
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