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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Litouwen. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Litouwen 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 LTQF-
niveau 
 

EQF- 
niveau 

Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

Pagrindinio Išsilavinnivo 
Pažymejimas  

2 2 vmbo-t-diploma  
 

2 2 

Kvalificaijos 
Pažymėjimas/ 
Profesinio Mokymo 
Diplomas (Profesine 
Mokykla, Technologiju 
Gimnazija of Jaunimo 
Mokykla) 

3/4 3/4 mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2, 3 of 4) 

2-4 2-4 

Brandos Atestatas 4 4 vwo-diploma 4+ 4 

Profesinis Bakalauras 
Diplomas/Aukstojo 
Mokslo Diplomas 

6 6 bachelorgraad in het hbo 6 6 

Bakalauro Diplomas 6 6 bachelorgraad in het hbo of 
wo 

6 6 

Magistro Diplomas 7 7 mastergraad in het hbo of 
wo 

7 7 

 
NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
• LTQF = Litouws kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. 

NLQF = Nederlands 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.  

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 

Litouwen maakt samen met Letland en Estland deel uit van de Baltische 
Staten. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Litouwen een 
parlementaire democratie.  
 
Het Litouwse hoger onderwijs kent een binair systeem met universitaire instellingen 
(akademija, seminarija en auksojoji mokykloja) en hoger beroepsgerichte 
instellingen (colleges). De universitaire instellingen bieden voornamelijk 
wetenschappelijk onderwijs aan, terwijl de colleges voornamelijk niet-
wetenschappelijk onderwijs verzorgen. 
 
Er bestaan staatsinstellingen en particuliere instellingen. Deze laatste moeten een 
vergunning van de overheid hebben. De aangeboden programma’s van alle 
instellingen staan in een register van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en 
Sport (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija). 
 
In 1990 is het Litouws opnieuw als de officiële taal ingevoerd en deze taal heeft 
geleidelijk het Russisch in het openbare leven vervangen. Ambtenaren hebben 
met de invoering ervan het Litouws moeten leren; desondanks zijn er 
maatregelen genomen om de talen van minderheden (waaronder het Russisch 
en Pools) te beschermen.  
 
De voertaal in het onderwijs is over het algemeen het Litouws. Daarnaast wordt 
ook onderwijs verzorgd in het Russisch en Pools.  
 
De leerplicht geldt voor leerlingen van 7 tot 17 jaar. Het academisch jaar begint 
op 1 september en kent 2 semesters (herfst en lente) van elk 16 weken. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs  

Basis- en algemeen vormend onderwijs 
Lager onderwijs duurt 4 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 7 tot 11 jaar. Dit 
type onderwijs wordt gegeven aan een Pradine Mokykla (Lagere School). 
Leerlingen die aan het eind van het vierde jaar zijn geslaagd voor de verplichte 
vakken kunnen doorstromen naar het basisonderwijs.  
Als afsluiting van de lagere school ontvangen zij het Pradinio Išsilavinivo 
Pažymejimas (Certificaat Lager Onderwijs).  
 
De middelbare scholen voor basisonderwijs zijn bedoeld voor leerlingen in de 
leeftijd van 10/11-16 jaar. Dit type onderwijs duurt 6 jaar en wordt verzorgd aan 
de Vidurine Mokykla (Middelbare School) of Jaunimo Mokykla (Jeugd School). Na 
afronding van de opleiding wordt het Pagrindinio Išsilavinimo Pažymejimas 
(Certificaat Basis onderwijs) uitgereikt.  

http://www.smm.lt/web/en/
http://www.smm.lt/web/en/
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Het voortgezet onderwijs is bestemd voor leerlingen van 16/17-18/19 jaar, duurt 2 
jaar en wordt afgerond met een Final Matura examination (maturiteitsexamen). 
Dit type onderwijs wordt verzorgd aan een Vidurine Mokykla (Middelbare School), 
Gimnazija (Gymnasium), Licejus (Liceum) of Tarptautinio Bakalaureato Mokykla 
(Internationale Baccalaureaat School). Het afsluitend diploma heet Brandos 
Atestatas ofwel Maturity Certificate. Met dit getuigschrift is toelating tot hoger 
onderwijs mogelijk. 

 
Een lijst van middelbare scholen staat op de website van AIKOS, beheerd door 
het Litouwse ministerie van Onderwijs en Wetenschap. 
 
Beroepsgericht middelbaar onderwijs 
Leerlingen die op 14-jarige leeftijd nog niet zijn geslaagd voor het eindexamen 
van het basisonderwijs stromen in een programma in van 3 jaar waarbij 
beroepsgerichte vakken naast algemeen vormende vakken worden 
aangeboden. Leerlingen die wel zijn geslaagd voor de examens van het 
basisonderwijs kunnen instromen in een programma van 2 jaar beroepsgericht 
onderwijs. 
 
Dit type onderwijs wordt verzorgd aan onder andere profesine mokykla 
(beroepsscholen), profesinio mokymo centras (centra van beroepsonderwijs), 
darbo rinkos mokymo centras (centra van training voor de arbeidsmarkt), zemes 
ü mokykla (agrarische scholen) en prekybos mokykla (handelsscholen). 
Beroepsopleidingen worden afgerond met een afsluitend theoretisch en 
praktisch examen.  
 
Na afronding van deze opleidingen wordt het kvalifikacijos pažymėjimas 
(kwalificatiecertificaat) of profesinio mokymo diplomas (diploma voor 
beroepstraining) uitgereikt, afhankelijk van het gevolgde studieprogramma. Met 
beide diploma’s heeft de houder toegang tot het beroep. 
 
Er bestaat ook beroepsgericht voortgezet onderwijs voor leerlingen van 14 tot 20 
jaar. Dit type onderwijs wordt verzorgd aan een Profesine Mokykla 
(Beroepsschool), Technologiju Gimnazija (Technologisch Gymnasium) of Jaunimo 
Mokykla (Jeugd School). Voor leerlingen die het maturiteitsexamen afleggen en 

Het Pagrindinio Išsilavinimo Pažymejimas is qua niveau vergelijkbaar met een 
vmbo-t-diploma (theoretische leerweg). 

Het Brandos Atestatas is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. 

https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
http://www.smm.lt/web/en/
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daarna het Brandos Atestatas behalen, is toegang tot het hoger onderwijs 
mogelijk. 

 

 
Een lijst van opleidingen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs is 
beschikbaar op de website van AIKOS. 
 

 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot hoger onderwijs is het einddiploma van het voortgezet 
onderwijs, het Brandos Atestatas, of een gelijkwaardig diploma vereist. De 
toelating vindt plaats op basis van een vergelijkend onderzoek volgens de regels 
van de hogeronderwijsinstelling waar toegang wordt gezocht. 
 
Onderstaande tabel geeft een historisch overzicht tot 2010 over het aantal 
vakken van het maturiteitsexamen waarin wordt geëxamineerd. 
 

1999-2001 examens in 5 vakken 

2002-2006 examens in 4 vakken 

2007-2009 examens in 3 vakken (Litouws en 2 keuzevakken) 

2010 examens in 2 vakken (Litouws en 1 keuzevak) 

 
 

 Hoger onderwijs 
 

Na de Sovjet-tijd is een binair stelsel van hoger onderwijs ingevoerd, met 
onderscheid tussen de traditionele universiteiten, de univeritetai, en hogescholen, 
kolegios. 
 
Universitair onderwijs 
Er is een systeem van 3 cycli ontstaan: 
• De eerste cyclus leidt tot een bakalauras graad (Bachelor) met eventueel 

een beroepskwalificatie. Het vereiste aantal studiepunten is 140 tot 180. De 
behaalde graad geeft toegang tot tweede cyclus opleidingen 

Het Kvalificaijos Pažymėjimas/Profesinio Mokymo Diplomas behaald aan een 
Profesine Mokykla, Technologiju Gimnazija of Jaunimo Mokykla is qua niveau 
vergelijkbaar met een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2, 3 of 4, afhankelijk 
van opleidingsduur en richting. 

https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
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• De tweede cyclus leidt tot een Magistras graad (Master), eventueel met een 
beroepskwalificatie. Voor het behalen van de graad Magister zijn 40 tot 80 
studiepunten vereist. Er bestaan ook ongedeelde opleidingen die de eerste 
cyclus en de tweede cyclus combineren. Traditioneel komen deze 
ongedeelde opleidingen voor bij geneeskunde, ingenieursopleidingen, 
rechten en theologie. De studiebelasting uitgedrukt in studiepunten verschilt 
per richting, maar ten minste 180 studiepunten zijn vereist voor een 
beroepskwalificatie en 200 tot 240 studiepunten voor de richtingen waarbij 
een mastergraad wordt verleend. Een nog zwaardere studiebelasting treedt 
op bij geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde, maar het totale 
aantal studiepunten is ten hoogste 280. 

 
 
 
 
 
 

 
• De derde cyclus kent drie types van postgraduate onderwijs: 

i. doktorantura (’de studie voor de graad van doctor) die leidt tot een 
onderzoeksgraad en maximaal nominaal 4 jaar duurt;  

ii. rezidentura (internisten) op het gebied van geneeskunde, 
tandheelkunde en diergeneeskunde om specialisten op deze terreinen 
op te leiden. Deze rezidentura duren 3 tot 6 jaar;  

iii. meno aspirantura, opleidingen die kunstenaars opleiden voor de meno 
licenciatas graad, die 80 studiepunten vereist. 
 

NB Er zijn ook universitaire opleidingen zonder afsluitende graad. Dit type 
opleidingen is gericht op de voorbereiding op een onafhankelijke 
beroepsactiviteit of op de verwerving van een hogere beroepskwalificatie. Zo 
behoren de bovengenoemde rezidentura (specialistenopleidingen) tot deze 
opleidingen die niet met een titel worden afgesloten.  
Wel wordt aan het eind van de opleiding een certificaat (pazymejimas) 
uitgereikt. De studiebelasting van deze opleidingen ligt tussen de 30 en 120 
studiepunten. 
 
 
 

Het Bakalauro Diplomas is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in 
het wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de 
oriëntatie van de opleiding. 

Het Magistro Diplomas is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het 
wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de 
oriëntatie van de opleiding. 
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Niet-universitaire onderwijs 
Dit type onderwijs wordt voornamelijk aangeboden door de kolegia die veelal in 
1 cyclus (undergraduate) opleiden voor verschillende beroepen. Het 
einddiploma was tot 2007 het Aukstojo Mokslo Diplomas (Higher Education 
Diploma). Sinds 2007 hebben deze hogescholen die een accreditatie 
beoordeling met succes hebben doorlopen, het recht om een profesinis 
bakalauras (professionele bachelorgraad) uit te reiken. Voor 2007 werd aan 
afgestudeerden van hogescholen alleen een beroepskwalificatie, zonder graad, 
uitgereikt. 
 
Voor de verschillende studierichtingen geldt een studiebelasting van 120 tot 160 
studiepunten. In de beroepssector geldt de behaalde graad als 
beroepskwalificatie voor het beroep. Afgestudeerden van colleges hebben 
toegang tot masteropleidingen als zij aan een aantal verdere eisen voldoen. Ook 
kunnen afgestudeerden instromen in de undergraduate of ongedeelde 
opleidingen van de universiteiten. 

 
 
  

Het Profesinis Bakalauro Diplomas/Aukstojo Mokslo Diplomas is qua niveau 
vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. 
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 Beoordelingssystemen 

Sinds 1993 gebruiken Litouwse onderwijsinstellingen een 10-puntensysteem, 
waarbij het cijfer 5 als voldoende geldt.  
 

In 
cijfers 

Omschrijving Omschrijving prestatie 
 

10 Puikiai Uitstekende prestatie, uitstekende kennis en vaardigheden 
(uitstekend). 

  9 Labai gerai Goede prestatie, goede kennis en vaardigheden (zeer goed). 

  8 Gerai Meer dan gemiddelde prestatie, kennis en vaardigheden 
(goed). 

  7 Vidutiniškai Gemiddelde prestatie, kennis en vaardigheden zonder 
belangrijke tekortkomingen (ruim voldoende). 

  6 Patenkinamai Minder dan gemiddelde prestatie, kennis en vaardigheden 
met belangrijke tekortkomingen (satisfactory). 

  5 Silpnai Kennis en vaardigheden voldoen aan minimale vereisten 
(sufficient). 

  4 Nepatenkina
mai 

Kennis en vaardigheden voldoen niet aan minimale vereisten 
(onvoldoende).   3 

  2 

  1 

 
Litouwen kent een National Credit System. Hierbij vertegenwoordigt 1 jaar studie 
40 National Credits. 1 Litouwse credit is gelijk aan 1,5 ECTS-credits.  
 
Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS 
Users’Guide van de Europese Commissie. 
 
Informatie over de waarde van buitenlandse cijfers staat op onze website.    
 

 Bolognaproces 

Litouwen heeft al in het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw 
onderwijshervormingen doorgevoerd die in een bachelor-masterstructuur zijn 
uitgemond.  
 
Meer informatie hierover staat op de website van de Europese Hoger 
Onderwijsruimte (EHEA). 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects-users-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects-users-guide_en.pdf
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/waarde-van-buitenlandse-cijfers/
http://www.ehea.info/page-lithuania
http://www.ehea.info/page-lithuania
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 Kwalificatieraamwerken 

De Regering van de Republiek Litouwen heeft op 4 mei 2010 per decreet no 535 
een beschrijving van het Litouws Kwalificatieraamwerk (LTQF) bekend gemaakt. 
Hierbij is analoog aan het Europese model een verdeling van het onderwijs in 8 
niveaus geformuleerd.  
 
Meer informatie over het Litouwse kwalificatieraamwerk en het hieraan ten 
grondslag liggende Europese kwalificatieraamwerk staat op de website van het 
Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre 
(KPMPC). 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het Studijų kokybės vertinimo centras (Centre for Quality Assessment in Higher 
Education), tevens het Litouwse ENIC/NARIC, is verantwoordelijk voor de 
accreditatie van instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs. 
 
Een lijst van geaccrediteerde instellingen en studierichtingen staat op de website 
van AIKOS. 
 

 Internationale verdragen 

Litouwen heeft de Lissabon Conventie in 2000 geratificeerd.  
 

 Diplomasupplement 

Het diplomasupplement wordt sinds 2005 uitgegeven in het Litouws en het Engels. 
Vanaf 2006 is het verplicht. Het volgt het format aanbevolen door de UNESCO en 
de Raad van Europa.  
 
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass website.  
 

 Samenstelling dossier 

De diploma's van het voortgezet onderwijs bestaan meestal uit meerdere 
pagina’s.  
 
Bij afronding van een opleiding in het hoger onderwijs worden gewoonlijk twee 
documenten verstrekt: 
• een diploma met bijbehorende cijferlijst, waarmee de graadverlening en de 

beroepskwalificatie wordt gedocumenteerd (vaak tweetalig); en  
• een tweede document, het diplomasupplement, waarin de studieresultaten 

en informatie over de opleiding wordt gegeven (tweetalig).  

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework/
http://www.skvc.lt/default/en/
https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
https://europass.cedefop.europa.eu/europass-documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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Minimale eisen: ieder dossier afkomstig uit Litouwen hoort te bestaan uit een 
gewaarmerkte kopie van het Litouwse originele diploma en diplomasupplement, 
eventueel ook een gewaarmerkte vertaling van beide documenten.  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Website van AIKOS, beheerd door het Litouwse ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap, met een overzicht van geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen 
en studierichtingen. 
 

 Handige websites 

• Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport (Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija). 

• Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC - Centre for Quality Assessment in 
Higher Education), het Litouwse ENIC/NARIC. 

• AIKOS (atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema), onder 
andere met lijsten van middelbare scholen, opleidingen en instellingen voor 
het middelbaar beroepsonderwijs in Litouwen. 

  

https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
http://www.smm.lt/web/en/
http://www.skvc.lt/default/en/
https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=25e5e80e-7559-46ce-a993-b7f0c725c4e7
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