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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Letland. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Letland 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://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s en de bijbehorende niveaus 
in het Letse en Europese kwalificatieraamwerk. De andere kolommen tonen de 
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en 
Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma en LQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

Atestāts par arodizglītību   1/2 1/2 mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 1 of 2) 

1/2 1/2 

Apliecība par vispārējo 
pamatizglītību 

2 2 ten minste vmbo-t-diploma 2 2 

Apliecība par 
profesionālo 
pamaztizglītību 

2/3 2/3 mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2 of 3) 

2/3 2/3 

Diploms par profesionālo 
vidējo izglītību 

2-4 2-4 havodiploma voor het 
algemeen vormende deel 
en mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2, 3 of 4) 
voor het beroepsgerichte 
deel 

2-4 2-4 

Atestāts par vispārējo 
vidējo izglītību 

4 4 vwo-diploma 4+ 4 

Diploms par pirmā 
līmeņa profesionālo 
augstāko izglītbu 

5/6 5/6 2-3 jaar hbo 5/6 5/6 

Bakalaura Diploms 
(Universitāte, Akadēmija, 
Augstskola of Institūts) 

6 6 bachelorgraad in het hbo 
of wo 

6 6 

Mağistra Diploms 
(Universitāte, Akadēmija, 
Augstskola of Institūts) 

7 7 mastergraad in het hbo of 
wo 

7 7 

Profesionālā Bakalaura 
Diploms 

6 6 bachelorgraad in het hbo 6 6 

Profesionāla Maģistra 
Diploms 

7 7 mastergraad in het hbo 7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Letland 

Onderwijssysteem Letland | Nuffic | 1e editie, september 2010 | versie 5, mei 2019  5 
 
 
 

• LQF = Lets kwalificatieraamwerk. 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. 

• 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.nki-latvija.lv/content/files/LQF-level-descriptors.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Letland maakt samen met Litouwen en Estland deel uit van de Baltische 
staten. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is het land een 
onafhankelijke republiek.  
 
Sinds mei 2004 maakt Letland deel uit van de Europese Unie. Het Parlement 
(Saeima), het Kabinet van ministers en het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap zijn verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid.  
 
Het Letse hoger onderwijs kent een binair stelsel, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen wetenschappelijk en beroepsonderwijs. Tot 1991 maakte Letland 
deel uit van de Sovjet-Unie. Het Letse onderwijssysteem maakte destijds deel uit 
van dat van de Sovjet-Unie.  
 
De voertaal in het onderwijs is over het algemeen het Lets. Daarnaast wordt 
tweetalig onderwijs verzorgd aan scholen voor etnische minderheden, zoals 
Russen, Polen en Oekraïners.  
 
De leerplicht duurt 9 jaar. Het academisch jaar loopt van september tot eind juni.  
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basis- en lager voortgezet onderwijs (pamatizglītība) duurt 9 jaar. Het bestaat 
uit 4 jaar basisonderwijs (sākumskola), leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar, gevolgd 
door 5 jaar lager voortgezet onderwijs (pamatskola), leeftijdsgroep 11 tot 16 jaar, 
waarmee de leerplichtige periode eindigt. Deze wordt afgesloten met een 
examen, waarna het Apliecība par vispārējo pamatizglītību (getuigschrift van het 
lager algemeen onderwijs) wordt verleend.  

 
 

 
De tweede fase van het algemeen voortgezet onderwijs duurt 3 jaar en wordt 
verzorgd door zowel de vidusskola als het ģimnāzija.  
Het Letse algemeen voortgezet onderwijs kent 4 verschillende profielen: een 
algemeen profiel, zonder specifieke nadruk op bepaalde vakken, een humanitair 
en sociaal profiel, waarbij het accent ligt op vreemde talen en maatschappij 
gerichte vakken, een exact profiel met extra aandacht voor vakken als wiskunde, 
natuurwetenschappen en technologie. Daarnaast kan binnen het algemeen 
voortgezet onderwijs gekozen worden voor een beroepsgericht profiel, met 
aandacht voor vakken als muziek, sport of economie, zonder dat dit tot een 
beroepskwalificatie leidt.  

Het Apliecība par vispārējo pamatizglītību is qua niveau vergelijkbaar met ten 
minste een vmbo-t-diploma (theoretische leerweg). 
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De opleiding wordt afgesloten met minimaal 5 verplichte examens en ten 
hoogste 4 toetsen in verplichte vakken. Staatsexamens in de vakken wiskunde, 
Letse taal en letterkunde zijn verplicht. Daarnaast moeten scholieren 1 examen 
afleggen dat in overeenstemming is met het door hen gekozen profiel. Tenslotte 
bepaalt de school de inhoud van 1 af te leggen examen.  
 
Deze fase wordt afgesloten met het Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 
(getuigschrift van het volledig algemeen voortgezet onderwijs). Dit getuigschrift 
geeft recht op deelname aan de toelatingsexamens voor het hoger onderwijs. 
Toelating geschiedt in principe op basis van de behaalde examenresultaten. 
Niettemin mogen de instellingen aanvullende eisen opleggen.  

 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Letland kent een wijdvertakt stelsel van middelbaar beroepsonderwijs met diverse 
varianten en verschillende aanvangsniveaus. Sommige opleidingen zijn zuiver 
beroepsgericht, andere combineren beroepsgerichte vorming met een 
eindkwalificatie van het algemeen voortgezet onderwijs. De minimale 
toelatingseis voor het Lets middelbaar beroepsonderwijs is in principe het 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību (getuigschrift van het lager algemeen 
onderwijs) of de leeftijd van ten minste 15 jaar.   
 
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs kunnen diverse fasen onderscheiden 
worden. De onderbouw heeft een opleidingsduur van 2 tot 3 jaar. De 
toelatingseis is 9 jaar basis- en voortgezet onderwijs, of de leeftijd van ten minste 
15 jaar.  
 
De arodskola (vakschool) verzorgt dit type middelbaar beroepsonderwijs. Het 
onderwijs is zuiver beroepsgericht. Het afsluitend getuigschrift Atestāts par 
arodizglītību (getuigschrift van de eerste fase van het beroepsonderwijs) geeft 
toegang tot de tweede fase van het middelbaar beroepsonderwijs. Hetzelfde 
geldt voor het afsluitende getuigschrift Apliecība par profesionālo pamatizglītību 
(getuigschrift van het beroepsonderwijs). 

 
 

Het Atestāts par vispārējo vidējo izglītību is qua niveau vergelijkbaar met een 
vwo-diploma. 

Het Atestāts par arodizglītību is qua niveau vergelijkbaar met een mbo-diploma 
op kwalificatieniveau 1 of 2, afhankelijk van opleidingsduur en richting. 
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De bovenbouw van het middelbaar beroepsonderwijs heeft een opleidingsduur 
van maximaal 4 jaar en wordt verzorgd aan een profesionālā vidusskola. De 
toelatingseis is het Apliecība par vispārējo pamatizglītību. Tijdens deze opleiding 
ontvangen leerlingen eveneens algemeen vormend onderwijs. Het afsluitend 
getuigschrift Diploms par profesionālo vidējo izglītību (diploma van het 
middelbaar beroepsonderwijs) biedt toelating tot het hoger onderwijs.  

 

 
 Toelating hoger onderwijs 

De toelating tot het hoger onderwijs is decentraal en geschiedt op 
instellingsniveau. De resultaten van het landelijke centraal eindexamen van het 
voortgezet onderwijs vormen de basis voor toelating. De 
hogeronderwijsinstellingen mogen zelf nadere toelatingseisen formuleren, in de 
vorm van examens, interviews of een proeve van bekwaamheid.  
 
Het Atestāts par vispārējo vidējo izglītību (getuigschrift van het volledig algemeen 
voortgezet onderwijs) en het Diploms par profesionālo vidējo izglītību (diploma 
van het middelbaar beroepsonderwijs) bieden in beginsel toegang tot alle 
vormen van hoger onderwijs.  
 

 Hoger onderwijs 

Het Letse hoger onderwijs kent een binair stelsel. Aan alle instellingen worden 
zowel beroepsgerichte als wetenschappelijke opleidingen aangeboden. Naast 
staatsinstellingen wordt hoger onderwijs ook verzorgd door privé-instellingen. 
Deze laatste bieden vooral opleidingen aan op het gebied van rechten, 
management en financiën.  
 
Er zijn in Letland 57 erkende hogeronderwijsinstellingen. Hiervan behoren er 23 tot 
de particuliere sector. Sinds 1991 worden in Letland bachelor- en 
masteropleidingen aangeboden.  

Het Apliecība par profesionālo pamaztizglītību is qua niveau vergelijkbaar met 
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van opleidingsduur 
en richting. 

Het Diploms par profesionālo vidējo izglītību is qua niveau vergelijkbaar met 
een havodiploma voor het algemeen vormende deel en met een mbo-
diploma op kwalificatieniveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel, 
afhankelijk van opleidingsduur en richting. 
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 Universitair onderwijs  

Bacheloropleidingen 
De studieduur van de bacheloropleidingen aan de Universitāte, Akadēmia, 
Augstskola en Institūts varieert van 6 tot 8 semesters, hetgeen overeenkomt met 
120-160 Letse studiepunten (1 Lets studiepunt komt overeen met 1,5 ECTS).  Na 
voltooiing van de opleiding wordt de graad Bakalaura Diploms verleend. 

 
 

 
Masteropleidingen 
De daaropvolgende masteropleidingen duren gemiddeld 1 tot 2 jaar, zodanig 
dat de totale studieduur van de bachelor- en aansluitende masteropleiding 
samen ten minste  5 jaar bedraagt. Na afronding van de opleiding wordt de 
graad Mağistra Diploms verleend.  

 
PhD 
Toegang tot de promotie geven alle afsluitende universitaire examens, behalve 
dat van de bacheloropleidingen. Het promotietraject duurt gemiddeld 3 tot 4 
jaar en wordt afgerond met verlening van de graad van Doktora.  
 

 Hoger beroepsonderwijs 

College-opleidingen 
De opleidingen aan een Koledža hebben een studieduur van 2 tot 3 jaar en 
worden afgesloten met een staatsexamen, waarbij onder meer een kleine 
scriptie verdedigd moet worden. Als de opleiding succesvol is afgerond, krijgen 
studenten het Diploms par pirmā līmiņa profesionālo augstāko izglītbu (diploma 
van het eerste niveau van het hoger beroepsonderwijs), met een 
beroepskwalificatie.    

Het Bakalaura Diploms behaald aan een Universitāte, Akadēmija, Augstskola of 
Institūts is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger 
beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de inhoud van 
de opleiding. 

Het Mağistra Diploms behaald aan een Universitāte, Akadēmija, Augstskola of 
Institūts is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger 
beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de inhoud van 
de opleiding. 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Letland 

Onderwijssysteem Letland | Nuffic | 1e editie, september 2010 | versie 5, mei 2019  10 
 
 
 

 

 
Bacheloropleidingen 
Deze opleidingen hebben een studieduur van ten minste 4 jaar, ofwel 160 Letse 
studiepunten (240 ECTS). Deze opleidingen omvatten hoorcolleges, werkcolleges, 
practica en zelfstudie. Daarnaast maken een praktijkstage van 26 Letse 
studiepunten (39 ECTS) en het schrijven van een scriptie ter waarde van ten 
minste 12 studiepunten (18 ECTS) deel uit van de opleiding. Dergelijke 
opleidingen worden afgesloten met het Profesionālā Bakalaura Diploms.  

 
 
 
 
 
 

Masteropleidingen 
De aansluitende masteropleidingen duren ten minste 1 jaar, ofwel 40 Letse 
studiepunten (60 ECTS). Naast verdere verdieping van de vakkennis kunnen 
vakken op het gebied van management, pedagogisch-didactische vorming, 
dan wel onderzoek deel uitmaken van de opleiding. Daarnaast zijn een 
praktijkstage en de verdediging van een scriptie verplicht, evenals een 
staatsexamen. Na afronding van de opleiding wordt het Profesionālā Mağistra 
Diploms uitgereikt.   

 

 

 

 

  

Het Diploms par pirmā līmiņa profesionālo augstāko izglītbu is qua niveau 
vergelijkbaar met 2 tot 3 jaar hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de duur 
van de opleiding. 

Het Profesionālā Bakalaura Diploms is qua niveau vergelijkbaar met een 
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. 

Het Profesionālā Mağistra Diploms is qua niveau vergelijkbaar met een 
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs. 
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 Beoordelingssystemen 

Binnen het Letse onderwijs wordt een beoordelingsschaal van 10-1 gehanteerd, 
waarbij het cijfer 4 net voldoende is.  
 

In cijfers Omschrijving Betekenis 

10 Izcili  With distinction 

9 Teicami Excellent 

8 Loti labi  Very good 

7 Labi  Good 

6 Gandrīz labi  Almost good 

5 Viduvēji  Satisfactory 

4 Gandrīz viduvēji  Almost satisfactory 

3-1 Negatīvs vērtējums  Unsatisfactory 

 
Letland heeft een eigen studiepuntensysteem waarbij een Lets studiepunt 1,5 
ECTS studiepunt is. Meer informatie over het European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) staat in de ECTS Users’ Guide van de Europese 
Commissie.  
 
Meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers staat op onze  
website.   
 

 Bolognaproces 

Letland heeft al in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw 
onderwijshervormingen doorgevoerd die in een bachelor-masterstructuur zijn 
uitgemond.  
 
Meer informatie over de implementatie van het bachelor-mastersysteem in 
Letland staat op de website van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA). 
 

 Kwalificatieraamwerken 

Letland heeft een nationaal kwalificatieraamwerk. Voor meer informatie zie:  
• National Coordination Point for referencing the Latvian Qualifications 

Framework to the European Qualifications Framework.   
  

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/waarde-van-buitenlandse-cijfers/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/waarde-van-buitenlandse-cijfers/
http://www.ehea.info/page-latvia
http://www.nki-latvija.lv/en/par-lki
http://www.nki-latvija.lv/en/par-lki
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 Accreditatie en kwaliteitszorg 

In Letland is de Licensing Commission of Higher Education Programmes van het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschap verantwoordelijk voor het verlenen van 
vergunningen (licensing) en de accreditatie van staats- en privé-instellingen voor 
hoger onderwijs.  
 
Een overzicht van geaccrediteerde instellingen en studieprogramma’s is 
beschikbaar op de website van het Letse Higher Education Quality Assessment 
Centre.  
 

 Internationale verdragen 

Letland heeft de Lissabon Conventie in 1997 ondertekend en in 1999 
geratificeerd. 
 

 Diplomasupplement 

Het diplomasupplement is sinds 2004 wettelijk verplicht voor alle 
hogeronderwijsinstellingen. Het Letse diplomasupplement komt nagenoeg 
overeen met het UNESCO-format.  
 
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de website van de 
Europese Commissie. 
 

 Samenstelling dossier 

De diploma's van het voortgezet onderwijs zijn doorgaans meerbladig. Bij 
afronding van een opleiding in het hoger onderwijs worden gewoonlijk 2 
documenten verleend: een getuigschrift (Diploma Supplement) waarop de 
resultaten van de tentamens en informatie over de opleiding zijn vermeld en een 
getuigschrift waarmee de graadverlening en beroepskwalificatie (zoals 
Bakalaurs) wordt verleend. Uitgebreide vakkenoverzichten worden in principe 
altijd verstrekt en maken integraal deel uit van het diploma. Veelal zijn deze 
tweetalig.  
 
Minimale dossiereisen: ieder dossier uit Letland moet bestaan uit een 
gewaarmerkte kopie van het Letse originele diploma en eventueel een 
gewaarmerkte vertaling. Hetzelfde geldt voor het Diploma Supplement, dat 
standaard bij ieder diploma wordt uitgereikt.  

  

http://www.aiknc.lv/en/index.php
http://www.aiknc.lv/en/index.php
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en
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 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Deze tweetalige (Lets en Engels) website van het Letse Higher Education Quality 
Assessment Centre biedt onder andere informatie over Letse geaccrediteerde 
instellingen.  

 
 Handige websites 

• Het Letse Higher Education Quality Assessment Centre met onder andere 
informatie over Letse geaccrediteerde instellingen en opleidingen.  

• Het Academic Information Centre met onder meer informatie over het Letse 
onderwijssysteem, academische en beroepserkenning.  

• Het Letse ministerie van Onderwijs en Wetenschap biedt informatie over 
onderwijswetgeving en actuele onderwerpen.   

http://www.aiknc.lv/en/index.php
http://www.aiknc.lv/en/index.php
http://www.aiknc.lv/en/index.php
http://www.aic.lv/
https://www.izm.gov.lv/en/
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