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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Luxemburg.  
We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Luxemburg 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 deze documenten. 
  

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Zie onze informatie over copyright over het hergebruik van deze 
publicatie. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Stroomschema: onderwijssysteem Luxemburg 
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 Overzicht van diplomawaarderingen 

Wat is de Nederlandse waardering van Luxemburgse diploma’s die veel 
voorkomen? Gangbare diploma’s zijn de diploma’s die Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen regelmatig zien als studenten uit Luxemburg zich 
aanmelden voor een opleiding. 
 

Gangbare diploma’s  
 

CLQ-
niveau 

Nederlandse waardering en NLQF-niveau EQF-
niveau 

Certificat de capacité 
professionnelle (CCP)   

2 mbo-diploma (niveau 2) 2 2 

Diplôme d'aptitude 
professionnelle (DAP) 

3 mbo-diploma (niveau 3) 3 3 

Diplôme de technicien 
(DT) 

4 mbo-diploma (niveau 4) 4 4 

Diplôme de fin d’études 
secondaires classiques/ 
Diplôme de fin d’études 
secondaires (vóór 2017) 

4 vwo-diploma 4+ 4 

Diplôme de fin d’études 
secondaires générales/ 
Diplôme de fin d’études 
secondaires techniques  
(vóór 2017) 

4 vwo-diploma plus mbo-diploma 
(niveau 3 of 4) 

4+ 4 

Brevet de maîtrise 5 associate degree 5 5 

Brevet de technicien 
supérieur (BTS) 

5 2 jaar hoger beroepsonderwijs (hbo) of 
een associate degree 

5 5 

Bachelor  6 bachelorgraad in het 
wetenschappelijk onderwijs (wo) of 
hoger beroepsonderwijs (hbo) 

6 6 

Master  7 mastergraad in het wetenschappelijk 
onderwijs (wo) of hoger 
beroepsonderwijs (hbo) 

7 7 

 
Let op:  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• CLQ = Cadre Luxembourgeois des Qualifications; NLQF = Nederlands 

kwalificatieraamwerk; EQF = Europees kwalificatieraamwerk. 
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
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-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 een mbo-opleiding of werk. 

  

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Luxemburg heet officieel het Groothertogdom Luxemburg en is één van 
de kleinste lidstaten binnen de Europese Unie. Het land grenst aan België, 
Duitsland en Frankrijk.  

 
Staatsvorm 
Luxemburg is een parlementaire democratie in de vorm van een constitutionele 
monarchie.  

 
Taal 
Luxemburg is een drietalig land. De nationale taal is Luxemburgs, de wetgevende 
taal is Frans, en de officiële bestuurlijke en gerechtelijke talen zijn Frans, Duits en 
Luxemburgs. Bovendien worden de talen die immigranten spreken (zoals 
Portugees en Italiaans), net als het Engels, steeds belangrijker. 
 
Deze meertaligheid zie je terug in het onderwijssysteem. Het kleuteronderwijs is in 
het Luxemburgs. Duits is de voertaal op de basisschool en in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs, terwijl de meeste vakken in de bovenbouw in het Frans 
worden gegeven. Aan het einde van de middelbare school wordt van leerlingen 
verwacht dat ze deze 3 talen én Engels spreken. 
 
Onderwijs 
Het ministerie van Onderwijs en Jeugd (Ministère de l’ Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse – MEN) is verantwoordelijk voor het basis- en 
voortgezet onderwijs, buitenschools onderwijs en volwassenenonderwijs. 
 
Het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek (Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche – MESR) is verantwoordelijk voor het hoger 
onderwijs. 

 
Algemene kenmerken 
• Leeftijd leerplicht: 4-16 jaar. 
• Voertaal in het onderwijs: Duits, Frans, Luxemburgs, plus Engels (in het hoger 

onderwijs). 
• Duur academisch jaar: van half september tot half juli. 
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs 
Het basisonderwijs (enseignement fondamental) is verplicht voor 4- tot 12-jarigen.  
Er zijn openbare scholen, privéscholen en internationale scholen. 
 
Het basisonderwijs is verdeeld in 4 leercycli (cycles d'apprentissage): 
• Cyclus 1: een niet-verplicht jaar van ‘vroeg onderwijs’ (voor 3-jarigen) en  

2 verplichte jaren voorschools onderwijs (voor kinderen van 3-5 jaar). 
• Cyclus 2: voor 6- en 7-jarigen. 
• Cyclus 3: voor 8- en 9-jarigen. 
• Cyclus 4: voor 10- en 11-jarigen. 

 
Aan het einde van elke cyclus moeten leerlingen bepaalde basisvaardigheden 
hebben om door te kunnen gaan naar de volgende cyclus.  
 
Tijdens cyclus 4 krijgen leerlingen een begeleidingsprocedure en aan het einde 
van het schooljaar ontvangen ze een advies (avis d’orientation) voor het 
voortgezet onderwijs, afhankelijk van hun resultaten en interesses. 
 
Voortgezet onderwijs 
Als gevolg van de hervorming in 2017 (wet van 29 augustus 2017) wordt 
voortgezet onderwijs in Luxemburg 'klassiek' (classique) genoemd en technisch 
voortgezet onderwijs staat bekend als 'algemeen' (générale) voortgezet 
onderwijs. Een middelbare school noemen de Luxemburgers lycée. 
 
Het voortgezet onderwijs bestaat uit 2 richtingen:  
• algemeen vormend voortgezet onderwijs (enseignement secondaire 

classique); 
• algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs (enseignement 

secondaire général). 
 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Het algemeen vormend voortgezet onderwijs (enseignement secondaire 
classique – ESC) bestaat uit 2 fases, waarbij de leerling start in klas 7 (septième) en 
doorstroomt naar de hoogste klas, première: 
• onderbouw (klassen septième, sixième, cinquième); 
• bovenbouw (klassen quatrième, troisième, deuxième, première). 
 
• Duur: 7 jaar (3 jaar onderbouw + 4 jaar bovenbouw). 
• Doel: toegang tot universitaire studies of hoger onderwijs.  
• Inhoud: zie curriculum en specialisaties. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a789/jo
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• Diploma (na afronding 7 klassen): Diplôme de fin d'études secondaires 
classiques. NB Vóór 2017 heette dit diploma Diplôme de fin d’études 
secondaires.  

 
Het curriculum in de onderbouw bestaat uit de volgende vakken: 
• art (kunst); 
• géographie (aardrijkskunde); 
• l’histoire (geschiedenis); 
• langues: Allemand, Français, Luxembourgeois, Anglais – à partir de 6e (talen: 

Duits, Frans, Luxemburgs, Engels – vanaf klas 6); 
• mathématiques (wiskunde); 
• musique (muziek); 
• sciences naturelles (natuurwetenschappen); 
• éducation physique (lichamelijke opvoeding en sport); 
• éducation morale et sociale (morele en sociale opvoeding). 

 
Klas 4 in de bovenbouw is een oriëntatiejaar, ook polyvalent (quatrième) 
genoemd. Na klas 4 volgt een cycle de spécialisation waarbij de leerling zich 
gaat specialiseren. Deze specialisatiefase duurt 3 jaar (de klassen  
troisième, deuxième en première).  

 
Aan het einde van klas 4 kiest de leerling een van deze specialisaties: 
• langues vivantes (moderne talen); 
• mathématiques - informatique (wiskunde - informatica) ; 
• sciences naturelles - mathématiques (natuurwetenschappen - wiskunde); 
• sciences économiques - mathématiques (economie - wiskunde); 
• arts plastiques (beeldende kunst); 
• musique (muziek); 
• sciences humaines - sociales (menswetenschappen - sociale 

wetenschappen); 
• informatique - communication (informatica - communicatie). 

 

 
Algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs 
Het algemeen vormend voortgezet en beroepsgericht onderwijs (enseignement 
secondaire général – ESG) bestaat ook uit 2 fases:  
• onderbouw: 3 jaar (klassen: 7G, 6G, 5G); 
• bovenbouw: 4 jaar (klassen: 4G, 3G, 2G, 1G). 
 

Het Diplôme de fin d’études secondaires classiques/Diplôme de fin 
d’études secondaires is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. 
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• Duur: 7-8 jaar, afhankelijk van de richting (3 jaar onderbouw + 4 jaar 
bovenbouw, maar 5 jaar voor richtingen in de gezondheidssector). 

• Inhoud: algemene kennis en specifieke vaardigheden. De studierichtingen zijn 
verdeeld in 5 profielen: 
- division administrative et commerciale (afdeling administratieve en 

commerciële beroepen); 
- division des professions de santé et des professions sociales (afdeling 

gezondheidszorg en sociale beroepen); 
- division technique générale (afdeling technische beroepen); 
- division artistique (afdeling kunst); 
- division hôtelière et touristique (afdeling hotel en toerisme). 

• Diploma: Diplôme de fin d’études secondaires générales. Let op: vóór 2017 
heette het Diplôme de fin d’études secondaires techniques. Beide diploma's 
geven algemene toegang tot het hoger onderwijs in Luxemburg. 

 
 

 
Na afronding van de ESG-onderbouw kunnen leerlingen ook kiezen uit 3 soorten 
middelbaar beroepsonderwijs: 
• Diplôme de technicien (DT) 
• Diplôme d'aptitude (DAP) 
• Certificat de capacité professionnelle (CCP) 
 
Diplôme de technicien (DT) 
• Duur: 4 jaar (klas 4-1) na afronding van de 3-jarige onderbouw.  
• Inhoud: verdieping vakgebied en minimaal 12 weken stage.  

Voorbeelden van DT-opleidingen: 
- administration et commerce (administratie en handel); 
- agriculture (landbouw); 
- chimie (chemie); 
- génie civil (civiele techniek); 
- génie électrique (elektrotechniek); 
- informatique (informatica); 
- génie mécanique (werktuigbouwkunde). 

• Diploma: Diplôme de technicien (DT). 
 
 

Het Diplôme de fin d’études secondaires générales/Diplôme de fin 
d’études secondaires techniques is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-
diploma plus een mbo-diploma op niveau 3 of 4. 

Het Diplôme de technicien (DT) is qua niveau vergelijkbaar met een mbo-
diploma op niveau 4. 
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Diplôme d’aptitude (DAP)  
• Duur: 3 jaar (klas 4-2) na afronding van de 3-jarige onderbouw. 
• Inhoud: lesactiviteiten gecombineerd met minimaal 12 weken stage. 

Voorbeelden van DAP-opleidingen: 
- mécatronicien d’autos et de motos (automonteur); 
- mécanicien de cycles et motocycles (fiets- en motormonteur); 
- mécanicien dentaire (tandheelkundige); 
- opticien (opticien). 

• Diploma: Diplôme d’aptitude (DAP).  
 

 
Certificat de capacité professionnelle (CCP) 
• Duur: 3 jaar (klas 4-2) na afronding van de 3-jarige onderbouw. 
• Inhoud: lesactiviteiten gecombineerd met minimaal 12 weken stage. 

Voorbeelden van CCP-opleidingen: 
- charpentier (timmerman); 
- coiffeur (kapper); 
- couvreur (leidekker); 
- esthéticien (schoonheidsspecialist); 
- instructeur de natation (zwemleraar). 

• Diploma: Certificat de capacité professionnelle (CCP). 
 

 
Postsecundair onderwijs  
Na afronding van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen postsecundair 
onderwijs. Via de Chambres de Métiers kan een vakman of kunstenaar een 
certificaat behalen. 
• Duur: 3 jaar.  
• Inhoud: het curriculum is gericht op het uitoefenen van een bepaald beroep 

en het zelfstandig opleiden van leerlingen. 
• Toelating: Diplôme d’aptitude professionnelle. 
• Diploma: Brevet de maîtrise. 

 
 
  

Het Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) is qua niveau vergelijkbaar 
met een mbo-diploma op niveau 3. 

Het Certificat de capacité professionnelle (CCP) is qua niveau vergelijkbaar 
met een mbo-diploma op niveau 2. 

Het Brevet de maîtrise is qua niveau vergelijkbaar een associate degree. 
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 Hoger onderwijs 

Het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek (Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche - MESR) is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs 
dat wordt verzorgd door de Université du Luxembourg en andere hogeronderwijs-
instellingen. 
 
Université du Luxembourg 
De Université du Luxembourg is de enige openbare universiteit in Luxemburg en 
bestaat sinds 2003. De instelling biedt wetenschappelijk onderwijs aan. 
 
Hogeronderwijsinstellingen 
Er zijn particuliere, buitenlandse instellingen die door het ministerie van Hoger 
Onderwijs en Onderzoek zijn geaccrediteerd om hoger onderwijs aan te bieden 
in Luxemburg. De opleidingen die deze instellingen verzorgen, moeten ook 
worden geaccrediteerd. 

 
 Toelating tot hoger onderwijs 

Aankomende studenten moeten in het bezit zijn van minimaal 1 van deze 
diploma’s om op bachelorniveau in te stappen: 
• Diplôme de fin d’études secondaires classiques/Diplôme de fin d’études 

secondaires; 
• Diplôme de fin d’études secondaires générales/Diplôme de fin d’études 

secondaires techniques; 
• Brevet de technicien supérieur (BTS); 
• een ander relevant diploma dat erkend is door het Luxemburgs ministerie van 

Onderwijs.  
 

 Universitair onderwijs 

De Université du Luxembourg biedt wetenschappelijke opleidingen aan. 
Studenten kunnen 3 soorten graden behalen: 
• bachelor 
• master  
• doctorat (PhD) 
 
Bachelor  
• Duur: 3-4 jaar (180-240 ECTS).  
• Inhoud:  

- een bachelor die vooral wetenschappelijk is ingericht en focust op 
theoretische vakken en onderzoeksmethoden, met een scriptie tot slot; 

- een bachelor die vooral beroepsgericht is en de nadruk legt op 
praktische vakken, incl. een stage en een eindproject.  

• Diploma (behaalde titel): Bachelor. 

https://wwwen.uni.lu/
https://wwwen.uni.lu/
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Na afronding kan een bachelor toegang geven tot de arbeidsmarkt of een 
masteropleiding (zie ‘Toelatingseisen’ hieronder).  
 
Master  
• Duur: 1-2 jaar (60-120 ECTS). 
• Inhoud: 

- een master vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek binnen een 
bepaald specialisme, waarbij de student vooral wordt getraind op 
analytische en onderzoekstechnische vaardigheden; 

- een master die het accent legt op een theoretische benadering van de 
beroepspraktijk. 

• Toelatingseisen: minimaal 1 van deze diploma’s (en eventueel een 
toelatingsexamen): 
- relevant bachelordiploma; 
- relevante masteropleiding; 
- andere relevante diploma’s die erkend zijn door het Luxemburgse 

ministerie van Onderwijs. 
Let op: studenten worden niet automatisch toegelaten tot een bepaalde 
master; de meeste opleidingen hebben bepaalde selectiecriteria of  
-procedures. 

• Diploma (behaalde titel): Master. 
 

 
Doctorat (PhD) 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: een onderzoeksthesis schrijven en vervolgens verdedigen voor een 

jury.  
• Toelatingseisen: 

- minimaal een mastertitel; 
- een promotor (directeur de thèse) hebben, die de student ondersteunt bij 

het onderzoek en het opstellen van de thesis; 
- een goedgekeurd onderzoeksvoorstel; 
- eventueel aanvullende voorwaarden. 

• Diploma (behaalde titel): Docteur.  
 

Een Bachelor is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het 
wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs. 

Een Master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het 
wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs. 
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 Hoger beroepsonderwijs 

In Luxemburg zijn ook de opleidingen tot Brevet de technicien supérieur (BTS) 
onderdeel van het hoger onderwijs. 
 
Brevet de technicien supérieur (BTS) 
Middelbare scholen bieden kortdurende opleidingen voor het diploma Brevet de 
technicien supérieur. 
• Duur: 2-3 jaar (120-180 ECTS).  
• Inhoud: theorie- en praktijklessen plus een stage.  
• Toelatingseisen: minimaal 1 van deze diploma’s: 

- Diplôme de fin d’études secondaires classiques/Diplôme de fin d’études 
secondaires; 

- Diplôme de fin d’études secondaires générales/Diplôme de fin d’études 
secondaires techniques; 

- Diplôme de technicien (DT);  
- Een ander relevant diploma dat erkend is door het Luxemburgs ministerie 

van Onderwijs.  
• Diploma: Brevet de technicien supérieur (BTS). 
 
Er bestaan momenteel 28 soorten BTS in de volgende sectoren:  
• dienstverlening 
• gezondheidszorg 
• industrie 
• handel 
• toegepaste kunsten 
• ambachten 

 

 
  

Het Brevet de technicien supérieur (BTS) is qua niveau vergelijkbaar met  
2 jaar hoger beroepsonderwijs of een associate degree. 
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 Beoordelingssystemen 

Basis- en voortgezet onderwijs 
De beoordeling per vak bestaat uit 60 punten. Leerlingen zijn geslaagd wanneer 
ze 30 punten voor een vak hebben gehaald. 
 

Punten Omschrijving  Betekenis  

52-60 Excellent Uitstekend 

48-51 Très bien Heel goed 

40-47 Bien Goed 

36-39 Assez bien Ruim voldoende 

30-35 Suffisant Geslaagd 

1-29 Mauvais Onvoldoende 

 
Hoger onderwijs  
De beoordelingen in het hoger onderwijs: 
 

Punten Omschrijving  Betekenis  

18-20 Excellent Uitstekend 

16-17 Très bien Heel goed 

14-15 Bien Goed 

12-13 Assez bien Ruim voldoende 

10-11 Passable Geslaagd 

0-9 Ajourné Onvoldoende 

 

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) wordt ook gebruikt 
in het Luxemburgs hoger onderwijs.  
 
Meer informatie over ECTS kun je vinden in de ECTS User’s Guide van de Europese 
Commissie. 
 

 Kwalificatieraamwerken 

Het kwalificatieraamwerk van Luxemburg, Cadre Luxembourgeois des 
Qualifications (CLQ) is vastgelegd door het Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MESR) en het Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse (MEN). 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/ects-users-guide_en
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Voor meer informatie zie: 
• Report on referencing the Luxembourg qualifications framework to the EQF-LL 

and to QF-EHEA; 
• de wet over beroepserkenning: Loi du 28 octobre 2016 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles. 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg  

Het Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MEN) is 
verantwoordelijk voor de accreditatie en kwaliteitszorg voor het primair en 
voortgezet onderwijs.  
 
De Université du Luxembourg ondergaat om de 4 jaar externe kwaliteitszorg 
onder het gezag van het MESR. De universiteit is ook verplicht om een uitgebreid 
systeem voor interne kwaliteitszorg te handhaven (door de wet en door het 
contrat d’etablissement).  
 
Andere instellingen voor hoger onderwijs en de BTS-opleidingen worden 
geaccrediteerd op basis van de Loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation 
de l’enseignement supérieur en het Règlement grand-ducal du 24 août 2016 
portant sur l’accréditation d’institutions et de programmes d’enseignement 
supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

 Bolognaproces 

Op 19 juni 1999 tekenden 29 Europese ministers voor Onderwijs de Verklaring van 
Bologna. Het doel van dit ‘Bolognaproces’ is een Europese hoger onderwijsruimte 
(EHEA) met vergelijkbare academische graden, waarin: 
• mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers wordt bevorderd; 
• de onderwijskwaliteit wordt gewaarborgd, en;  
• het hoger onderwijs een Europese dimensie krijgt.  
Luxemburg is vanaf de start één van de deelnemende landen en volwaardig lid.  
 
Voor meer informatie: Bologna Process/European higher education area.   
 

 Internationale verdragen 

De 5 ministers bevoegd voor het hoger onderwijs in België, Nederland en 
Luxemburg hebben in januari 2018 een akkoord gesloten over de automatische 
wederzijdse erkenning van de diploma’s Associate degree/HBO5 en PhD in de 
Benelux. Die afspraak bestond al sinds 2015 voor bachelor- en masterdiploma’s.  
De Benelux is de enige regio binnen Europa waar deze automatische erkenning 
een feit is. 
 

http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-dossiers/formation-adultes/clq/140131-referencing-report.pdf
http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-dossiers/formation-adultes/clq/140131-referencing-report.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/10/28/n2/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/10/28/n2/jo
http://www.men.public.lu/fr/index.html
https://wwwen.uni.lu/
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/06/19/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/06/19/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n11/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n11/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/08/24/n11/jo
http://www.ehea.info/pid34250-cid101298/luxembourg.html
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Benelux-beschikking 
Op 18 mei 2015 hebben de ministers van Hoger Onderwijs van België, Nederland 
en Luxemburg het besluit goedgekeurd waardoor bachelor- en masterdiploma’s 
behaald in Benelux-landen op systeemniveau automatisch worden erkend. Dit 
betekent dat een bachelor/master in het ene land is gelijk aan een 
bachelor/master in het andere land. Een diplomahouder krijgt hierdoor juridische 
zekerheid dat zijn diploma op het juiste niveau wordt erkend. 
Zie ook: Beschikking van Benelux Comité van Ministers (pdf). 
 

 Documenten controleren 

Een dossier uit Luxemburg bestaat uit:  
• een diploma of een afstudeerverklaring van de instelling; 
• een cijferlijst met behaalde vakken en cijfers. 
• een diplomasupplement (bij universiteitsstudenten). 
 
Diplomasupplement  
De Université du Luxembourg verstrekt diplomasupplementen. Deze bieden een 
overzicht van de afgelegde examens, cijfers en behaalde ECTS-credits.  
 
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website. 
 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

De enige openbare universiteit in Luxemburg is de Université du Luxembourg. 
 
Voor de geaccrediteerde buitenlandse, particuliere instellingen voor hoger 
onderwijs en de aangeboden geaccrediteerde opleidingen, zie het overzicht: 
Liste des formations d'enseignement supérieur reconnues au Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 

 Handige websites 

• Het ministerie van Onderwijs en de jeugd, Ministère de l’ Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse (MEN), voor het basisonderwijs, buitenschools 
onderwijs en volwassenenonderwijs.  

• Het ministerie van hoger onderwijs en onderzoek, Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MESR). 

• Erkende hogeronderwijsinstellingen in Luxemburg.  
• Informatie over de Luxemburgse ENIC-NARIC: European Network of 

Information Centres in the European Region - National Academic Recognition 
Information Centres in the European Union. 

https://www.benelux.int/files/2914/3201/9349/M20153_NL.doc.pdf
https://europa.eu/europass/en/diploma-supplement
https://wwwen.uni.lu/
http://www.mesr.public.lu/enssup/registre_des_titres/formations-superieures-accreditees_final.pdf
http://www.mesr.public.lu/enssup/registre_des_titres/formations-superieures-accreditees_final.pdf
http://www.men.public.lu/fr/index.html
http://www.men.public.lu/fr/index.html
http://www.mesr.public.lu/
http://www.mesr.public.lu/
http://www.mesr.public.lu/enssup/registre_des_titres/formations-superieures-accreditees_final.pdf
http://www.enic-naric.net/luxembourg.aspx
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• National Educational Systems - European Commission, EURYDICE about the 
Luxembourg education system.  

• Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement supérieur 
(CEDIES), National Information Centre Luxembourg. 

• Université du Luxembourg. 
• Publicatie van het ministerie van Onderwijs: Système Scolarie Public 

Luxembourgeois 2018-2019. 
 
  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/luxembourg_en
http://www.cedies.public.lu/fr.html
http://www.cedies.public.lu/fr.html
https://wwwen.uni.lu/
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-transversaux/informations-generales-offre-scolaire/systeme-scolaire-organigramme/fr.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-transversaux/informations-generales-offre-scolaire/systeme-scolaire-organigramme/fr.pdf
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