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

Nederlandse waardering en NLQF-niveau EQF-
niveau 

NCEA Level 2 2 havodiploma of mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2-4) 

4 of 
2-4

4 of 
2-4

NCEA Level 3 (indien 
voldoende credits van 
algemeen vormende 
vakken op niveau 3) 

3 vwo-diploma 4+ 4 

Bachelor’s degree 7 graad van bachelor in het hbo of 
wo  

6 6 

Bachelor Honours 
Degree 

8 graad van bachelor in het wo of 
hbo 

6 6 

Master’s degree 9 graad van master in het wo of hbo 7 7 

NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• NZQF = Nieuw-Zeelands nationaal kwalificatieraamwerk. NLQF = Nederlands 

nationaal 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
https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
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 Introductie 

De staat Nieuw-Zeeland (Aotearoa) is een constitutionele monarchie met 
een parlementaire democratie met ongeveer 4,4 miljoen inwoners.  
 
Nieuw-Zeeland is lid van het Gemenebest. Nieuw-Zeeland heeft drie officiële 
talen: Engels, Māori (de taal van de oorspronkelijke bewoners, de tangata 
whenua) en de New Zealand Sign Language.  
 
Het Ministry of Education is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, het 
toekennen van de bekostiging aan de afzonderlijke onderwijsinstellingen, het 
verzamelen en verwerken van data en informatie en het monitoren van de 
effectiviteit van het onderwijssysteem.  
 
Het onderwijs is verplicht voor de leeftijd van 6 tot 16 jaar, hoewel de ruime 
meerderheid van de leerlingen met 5 jaar naar school gaat. De officiële 
onderwijstaal is overwegend Engels, maar ook Māori (Te Reo Māori) wordt 
gebruikt. Onderwijs is kosteloos voor leerlingen tussen de 5 en 19 jaar.  
 
Het academisch jaar voor primary, intermediate en secondary schools loopt in 
Nieuw-Zeeland van begin februari tot midden december en is verdeeld in 4 
terms. Het academisch jaar voor het hoger onderwijs begint in februari en eindigt 
in november en is verdeeld in 2 semesters, hoewel een  zomersemester steeds 
populairder wordt. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basisonderwijs in Nieuw Zeeland is toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar, 
maar de leerplicht duurt van 6 tot 16 jaar. Het nationale curriculum  bestaat uit 
Year 1 tot Year 10, waarvan Primary Education (basisonderwijs) Year 1 tot en met 
Year 8 beslaat en Year 9 en Year 10 samen het Junior Secondary Education 
vormen (onderbouw voortgezet onderwijs), terwijl Year 11 tot Year 13 Senior 
Secondary Education (bovenbouw voortgezet onderwijs) omvatten. Er bestaan 
ook Intermediate Schools die zich concentreren op het aanbieden van Year 7 en 
8 van het basisonderwijs.  
 
Year 11, 12 en 13 vallen buiten het verplichte curriculum, maar zijn belangrijk voor 
toelating tot het hoger onderwijs. Tussen 2002 en 2004 werd het National 
Certificate of Educational Achievement (NCEA) ingevoerd als het nationale 
afsluitende diploma voor de middelbare school. Het NCEA is in drie verschillende 
niveaus verdeeld:  level 1 voor Year 11,  level 2 voor Year 12 en level 3 voor Year 
13.  
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Het NCEA verving de verschillende afsluitende diploma’s, die destijds toelating 
boden tot het hoger onderwijs in verschillende fases. Het NCEA level 1 verving in 
2002 het School Certificate, NCEA level 2 werd in 2003 geïmplementeerd en 
verving het Sixth Form Certificate, dat in een overgangsfase nog tot 2004 werd 
afgegeven. Het NCEA level 3 en New Zealand Scholarship vervingen in 2004 de 
University Entrance, Bursaries and Scholarships.  
 
Om het NCEA te verkrijgen moet de student per level een minimum aantal credits 
behalen. Deze credits zijn verbonden aan standards, die de vaardigheden en 
kennis van een vak van de student weergeven. Deze standards zijn weer 
gebonden aan moeilijkheidsgraden. Er zijn twee typen standards: unit standards 
en achievement standards. Achievement standards worden uitgedrukt in 
‘achieved’ (A), ‘achieved with merit’ (M) of ‘achieved with excellence’( E) of 
‘not achieved’ (N). Unit standards worden uitgedrukt in ‘achieved’ (A) of ‘not 
achieved’ (N). 
 
De standards worden gedurende of aan het einde van een semester, zowel op 
school als extern geëxamineerd op level 1, 2 en 3. De meeste studenten zullen in 
Year 11 met level 1 beginnen, maar het is ook mogelijk om vakken op level 1, 2 of 
3 of hoger te volgen. Dit is afhankelijk van de school die zelf bepaalt welke 
vakken ze op welk level wil aanbieden. 
 
Om het NCEA level 1 certificate te behalen zijn 80 credits vereist op level 1 of 
hoger, waarvan 8 op het gebied van letteren en 8 op het gebied van wiskunde. 
 
Om het NCEA level 2 certificate te behalen zijn 60 credits vereist op level 2 of 
hoger en 20 credits op elk willekeurig level. 
 
Om het NCEA level 3 certificate te behalen zijn 80 credits vereist, waarvan 60 
credits op level 3 of hoger en 20 credits op level 2 of hoger. 
Het NCEA wordt gebruikt als maatstaf voor toelating tot het hoger onderwijs in 
Nieuw-Zeeland.  
 

Het niveau van het NCEA Level 2 (NZQF niveau 2/EQF niveau 4) is vergelijkbaar 
met dat van een havodiploma of met dat van een mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2-4), afhankelijk van de opleidingsduur en richting van het 
beroepsvormende deel.  
Volledige beschrijving van NZQF niveau 2: 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf   
 

 

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
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Het niveau van het NCEA Level 3 (NZQF niveau 3/EQF niveau 5) met 
voldoende credits van algemeen vormende vakken op niveau 3 is 
vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma. 
Volledige beschrijving van NZQF niveau 3: 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf 
 

 
 Toelating hoger onderwijs 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de toelatingseisen 
voor het universitair onderwijs: via de common entrance standard, de 
discretionary entrance, via special admission of via Ad Eundem Statum (with 
equivalent status, AES).  
 
Bij de common entrance standard dient de student in het bezit te zijn van een 
erkend middelbaar schooldiploma: dit kan het NCEA van Nieuw-Zeeland zijn 
(met als eis 42 credits op ten minste level 3 met bepaalde vakkenpakket- en 
niveau eisen), het oudere New Zealand Bursary A of B (tot en met 2003), maar 
ook het Cambridge International Examination (CIE met bepaalde 
vakkenpakketeisen) of het Internationaal Baccalaureaat komen in aanmerking.   
Bij discretionary entrance betreft het kandidaten uit Nieuw-Zeeland onder de 20 
jaar die bezig zijn met Year 12 en tot dan toe zeer goede studieresultaten 
hebben behaald, onder meer in het NCEA 2. 
 
In geval van special admission is sprake van studenten ouder dan 20 jaar die 
geen academische kwalificaties kunnen overleggen.  
Bij Ad Eundem Statum kan de student worden toegelaten op basis van een 
buitenlands diploma dat equivalent wordt geacht aan het NCEA. Dit geldt ook 
voor het CIE of het IB.  
 
Voor toelating tot universitair onderwijs is benodigd:  
• Approved subjects - 42 credits op minimaal level 3 of hoger, bestaande uit:  

- 14 credits in een approved subject 
- 14 credits in een ander approved subject 
- 14 credits van één of twee andere domains óf approved subjects 

• Literacy requirements - 8 credits in English or Te Reo Māori op minimaal level 2, 
bestaande uit:  

- 4 credits in reading 
- 4 credits in writing 

• Numeracy requirements - 14 credits in Numeracy op minimaal level 1, 
bestaande uit:  

- 14 credits in Mathematics of Statistics and Probability 

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/approved-subjects-for-university-entrance/
http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/approved-subjects-for-university-entrance/
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Wanneer de student voldoet aan deze vereisten, staat dit vermeld op het Record 
of Achievement. Een lijst met approved subjects is beschikbaar op de website 
van de NCEA (zie onder Handige websites).  
 
De meeste universiteiten bieden een Foundation Year aan voor studenten die 
niet voldoen aan de gewone  toelatingseisen van de bachelorprogramma’s. 
Doorgaans wordt 11 jaar afgerond onderwijs gevraagd voor toelating, plus een 
bepaalde IELTS of TOEFL score. De programma’s duren 20 tot 52 weken, 
afhankelijk van de deficiënties van de student en bestaan uit het vak Engels 
(verplicht) in combinatie met doorgaans drie andere vakken, waaronder 
natuurwetenschappelijke vakken, accountancy, economie en muziek. De 
studenten dienen voor toelating tot een bacheloropleiding te voldoen aan de 
eisen die gesteld worden aan het GPA, het vakkenpakket en de Engelse taaleis. 
Studenten dienen minimaal 17 jaar oud te zijn.  
 
Voor toelating tot de niet-universitaire onderwijsinstellingen zijn de toelatingseisen 
zeer divers en verschillen per programma. Voor de degree-programma’s gelden 
globaal dezelfde eisen als voor toelating tot de universiteiten vereist is.  
 

 Hoger onderwijs 

In Nieuw-Zeeland wordt het hoger onderwijs verzorgd door verschillende 
categorieën van tertiary education organisations (TEOs):  
• public tertiary education institutions (TEIs), waaronder universiteiten, Institutes 

of Technology and Polytechnics (ITPs), Industry Training Organisations (ITOs) 
en sinds 1990 de drie Wānanga (Māori centres of learning)  

• Private Training Establishments (PTEs) 
• Government Training Establishments (GTEs). 

 
Universities 
Er zijn acht universiteiten in Nieuw-Zeeland die een breed scala aan hoger 
onderwijsprogramma’s aanbieden:  
 

1. Auckland University of Technology 
2. Lincoln University 
3. Massey University 
4. The University of Auckland 
5. The University of Waikato 
6. University of Canterbury 
7. University of Otago 
8. Victoria University of Wellington 

 
De belangen van de universiteiten worden waargenomen door de Universities 
New Zealand (voormalige New Zealand Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC)). 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland 

Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland | Nuffic | 1e editie, juni 2011 | versie 3, januari 2015  9 
 
 
 

De NZVCC is verantwoordelijk voor  de kwaliteit van de universitaire 
programma’s, het beheren van beurzenprogramma’s en het verdedigen van de 
belangen van de universiteiten, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
 
Institutes of Technology and Polytechnics 
De twintig ITPs bieden toegepast beroepsgericht technisch onderwijs aan. De 
programma’s die ze aanbieden, variëren van foundation programs tot degree en 
postgraduate programma’s, maar de nadruk ligt op de certificate en diploma 
programma’s. De praktijkgerichte opleidingen worden in deeltijd, in de 
avonduren of als afstandsonderwijs aangeboden.   
De degree programma’s van ITPs worden gelijkgesteld aan universitaire degrees.  
 
De New Zealand Institutes of Technology and Polytechnics (NZITP) is de 
collectieve belangenwaarnemer van de ITPs.  
 
Een overzicht van alle ITPs is beschikbaar op de website van de New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA), zie onder Overzicht hogeronderwijsinstellingen. 
 
Wānanga 
Meer dan 100 instellingen bieden Māori vakken aan, waaronder drie Māori 
centra (wānanga), te weten Te Wānanga o Aotearoa, Te Wānanga o Raukawa 
en Te Whare wānanga o Awanuiārangi. Deze instellingen bieden programma’s 
aan die zich focussen op het onderwijs in Māori cultuur en tradities, met 
programma’s op verschillende niveaus van hoger onderwijs. De belangen van de 
Wānanga  worden waargenomen door Aotearoa Māori Providers of Training 
Education and Employment.  
 
Private Training Establishments  
Er zijn bijna 1.000 PTEs in Nieuw-Zeeland. Dit zijn private organisaties die onderwijs 
en training aanbieden. Vele bedrijven en overheidsinstellingen registreren hun 
kaderopleidingen en trainingen voor eigen personeel als PTEs. Voorbeelden 
hiervan zijn Airways Training Centre, Ashton Warner Nanny Academy en de New 
Zealand Red Cross. Tevens vallen hieronder English language schools die geen 
subsidie van de overheid ontvangen en gericht zijn op internationale studenten.  
 
Een PTE dient zich bij de NZQA te laten registreren en toestemming en 
accreditatie te vragen voor de programma’s die ze wil aanbieden en om in 
aanmerking te komen voor financiering van de overheid (meestal maar niet 
alleen door de Tertiary Education Commission) en om hun studenten in 
aanmerking te laten komen voor studiefinanciering.  
 
De Independent Tertiary Institutions (ITI) behartigt de belangen van 16 
onafhankelijke PTEs, terwijl de New Zealand Association of Private Education 
Providers (NZAPEP) dat doet voor ruim 200 PTEs. De Association of Private 
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Providers of English language (APPEL) is de stem van ruim 50 instellingen die 
Engelse taaltrainingen aanbieden.  
 
Een overzicht van alle PTEs en hun programma’s is beschikbaar op de website 
van de New Zealand Qualifications Authority (NZQA), zie onder Overzicht 
hogeronderwijsinstellingen. 
 
Government Training Establishments 
GTEs zijn staatsinstellingen die onderwijs en trainingen aanbieden voor hun eigen 
personeel. De acht GTEs vallen doorgaans onder één van de 
overheidsministeries. Hieronder vallen de Army Qual, Child Youth and Family, New 
Zealand Police Training Services, Naval Training - HMNZS Philomel, New Zealand 
Fire Service, National Training, RNZAF Training Group en Prison Services GTE.   
 
Een overzicht van alle GTEs is beschikbaar op de website van de New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA), zie onder Overzicht hogeronderwijsinstellingen. 
 
Industry Training Organisations (ITOs) 
De ongeveer 40 ITOs bieden praktijktrainingen aan voor trainees in bedrijven op 
de werkvloer en beslaan verschillende sectoren in de industrie, zoals landbouw, 
elektrotechniek, tuinbouw, textielindustrie, begrafeniswezen en farmacie.  
Een overzicht van alle ITOs is beschikbaar op de Tertiary Education Commission 
(TEC), zie onder Overzicht hogeronderwijsinstellingen.   
 

 Universitair onderwijs 

De universiteiten bieden academisch, onderzoeksgericht onderwijs aan, maar 
ook beroepsgerichte programma’s op Certificate, Diploma, Bachelor, Master en 
PhD niveau en daarnaast ook op Graduate/Postgraduate Certificate/Diploma 
niveau.  
 
Bachelor’s degree 
De nominale duur van de bacheloropleidingen is doorgaans 3 jaar en er is een 
totaal van 360 credits  van level 5 tot level 7 vereist met minimaal 72 credits op 
het niveau van level 7. De namen van de bachelorgraden die worden verleend 
verwijzen doorgaans naar de gevolgde studierichting, bijvoorbeeld Bachelor of 
Accountancy, Bachelor of Business Studies, Bachelor of Social Work.  
 
Het is tevens mogelijk een zogenaamd conjoint programma te volgen, waarbij 
twee bacheloropleidingen met overeenkomstige en overlappende vakken in 4 
jaar worden afgerond en de betrokkene twee graden krijgt uitgereikt, 
bijvoorbeeld conjoint Bachelor of Arts/Bachelor of Business Studies.  
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Bachelor Honours Degree 
Een Bachelor Honours Degree kan een 4-jarige opleiding van 480 credits zijn of 
een discrete opleiding  met een duur van 1 jaar (120 credits) na een 3-jarige 
bacheloropleiding. De opleiding bestaat uit minimaal 120 credits op level 8 met 
een onderzoekscomponent van 30 credits op datzelfde level. Tijdens een honours 
programma vindt verdere verdieping in het hoofdvak plaats. Het honours year is 
voornamelijk bedoeld om aanvullende kennis op het gebied van 
onderzoekstechnieken bij te brengen, die nodig is voor toelating tot een 
masteropleiding. Bij de honours bachelorgraad worden de volgende gradaties 
onderscheiden: first class honours, second class honours: first or second division 
and third class honours. Het honours programma valt onder postgraduate 
onderwijs.  
 
Voor toelating tot een honours programma is een aansluitende bachelor 
benodigd met een bepaald GPA. Voor toekenning van honours is het 
noodzakelijk dat de student bij voltijdse studie binnen 1 jaar de opleiding afrondt 
of binnen 3 jaar bij deeltijdstudie. 
 

Het niveau van de Bachelor’s degree (NZQF niveau 7) is vergelijkbaar met dat 
van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of in het 
wetenschappelijk onderwijs (wo), afhankelijk van oriëntatie en studierichting.  
Volledige beschrijving van NZQF niveau 7: 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf 
 

 

Het niveau van de Bachelor Honours Degree (NZQF niveau 8) is vergelijkbaar 
met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs (wo) of in 
het hoger beroepsonderwijs (hbo), afhankelijk van de studierichting.  
Volledige beschrijving van NZQF niveau 8: 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf    
 

 
Let wel: 3-jarige bacheloropleidingen hebben in veel gevallen geen 
onderzoekscomponent.  
Om die reden is het wellicht aan te raden een honours bachelorgraad te vragen 
voor toelating tot een wetenschappelijke masteropleiding in Nederland. 
 
Master’s degree 
Een mastergraad kan worden behaald na een vervolgstudie en/of onderzoek 
van 2 jaar (240 credits, waarvan minstens 40 credits op level 9 en de rest van de 

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf


 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland 

Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland | Nuffic | 1e editie, juni 2011 | versie 3, januari 2015  12 
 
 
 

credits op minimaal level 8), met als toelatingseis een 3-jarige bacheloropleiding. 
Bij masteropleidingen van minder dan 240 credits is de toelatingseis doorgaans 
een honours bachelorgraad of een bachelorgraad met relevante werkervaring.  
 
Er zijn verschillende soorten masteropleidingen in Nieuw-Zeeland:  
 

Soort master Toelatingseis Credits Inhoud 

Master by thesis Bachelor Honours of 
een postgraduate 
diploma 

120 Uitsluitend onderzoek 
en thesis 

Master by 
coursework and 
thesis 

relevante bachelor 240 Coursework 
(maximaal 150 
credits) en een 
onderzoek plus thesis 
(90 credits) 

Master by 
coursework only 

(niet) relevante 
bachelor en/of 
relevante 
werkervaring 

120-240  Coursework, 
projecten, 
onderzoek, 
professionele master 
(conversion master) 

 

Het niveau van de Master’s degree (NZQF niveau 9) is vergelijkbaar met dat 
van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs (wo) of in het hoger 
beroepsonderwijs (hbo), afhankelijk van de studierichting. 
Volledige beschrijving van NZQF niveau 9: 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf 

 
De New Zealand Qualifications Authority (NZQA) heeft een voorstel geschreven 
voor kortere mastergraden en het veranderen van de nominale studieduur van 2 
jaar (240 credits) naar 1,5 jaar (180 credits) na afronding van een 
bachelorprogramma van 180 credits. Doel van deze verandering is de 
internationale concurrentiepositie van Nieuw-Zeeland verstevigen en meer 
coursework masterprogramma’s aan te bieden.  
 
PhD 
Alle Nieuw-Zeelandse universiteiten bieden programma’s aan tot en met het 
doctoraat (NZQF niveau 10; beschrijving op 
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-
Framework/requirements-nzqf.pdf).  

http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-Qualification-Framework/requirements-nzqf.pdf
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De kandidaten moeten in het bezit zijn van een afgeronde honours 
bachelorgraad in ten minste upper second class of een research master met 
goede resultaten hebben in een relevant vakgebied om daarvoor in aanmerking 
te komen. Gemiddeld kan een PhD-programma na 3 tot 4 jaar studie en 
onderzoek worden voltooid en bestaat doorgaans uit 360 credits (level 10). De 
coursework component mag niet groter zijn dan 1 jaar en moet het schrijven van 
de dissertatie ondersteunen.  

 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Certificate 
Er worden verschillende soorten Certificate programma’s aangeboden in het 
hoger onderwijs (level 1-7). Sommige van deze programma’s zijn bedoeld voor 
studenten die niet voldoen aan de toelatingseisen voor de universiteit (Certificate 
of Foundation Studies, Certificate in University Preparation), andere leiden tot 
vrijstelling van bepaalde vakken (200-level) in een Diploma of Bachelor 
programma, zijn beroepsgericht van aard en hebben doorgaans een nominale 
duur van 1 jaar.  
 
Diploma 
Dit zijn 1-jarige hoger onderwijs Diploma-programma’s (500-level), waarbij de 
student niet aan de algemene toelatingseisen van de universiteit hoeft te 
voldoen, maar er worden ook opleidingen aangeboden waarbij dat wel het 
geval is. De programma’s zijn vaak beroepsgericht van aard en leiden tot 
vrijstellingen bij instroming in een relevante bacheloropleiding.  
 
Graduate Certificate 
Deze programma’s (200-level en 300-level) duren 1 semester (60 credits, waarvan 
minimaal 40 credits op level 7 of hoger) en hebben als toelatingseis een (niet-
relevante) bachelorgraad.  
 
Graduate Diploma 
Deze programma’s (200-level en 300-level) duren 1 jaar (120 credits met minimaal 
72 credits op level 7 of hoger) en hebben als toelatingseis een (niet-relevante) 
bachelorgraad.  
 
Postgraduate Certificate 
Dit soort programma’s is in feite de eerste helft van een postgraduate Diploma 
programma en duurt een half jaar (60 credits, alle op level 8).  
 
De vakken (600-level) worden gekozen uit relevante Honours Bachelors 
opleidingen, masteropleidingen of Postgraduate Diploma opleidingen (700-level). 
Deze opleidingen zijn meer wetenschappelijk van aard en kunnen leiden tot 
vrijstellingen in een masteropleiding.  
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Postgraduate Diploma 
Deze programma’s duren 1 jaar (120 credits, waarvan minimaal 72 credits op 
level 8) en hebben als toelatingseis een relevante bachelorgraad. Vakken (700-
level) worden gekozen uit een relevante masteropleiding en dit kan leiden tot 
vrijstellingen wanneer voor verdere studie in de masteropleiding wordt gekozen. 
Deze programma’s zijn wetenschappelijker van aard dan de graduate diploma 
programma’s en omvatten vaak een scriptie.  
 

 Beoordelingssystemen 

In Nieuw-Zeeland wordt geen uniform beoordelingssysteem gebruikt. De 
universiteiten maken gebruik van verschillende lettersystemen. Informatie over het 
gebruikte systeem staat doorgaans vermeld op het Academic Record. Een 
voorbeeld staat hieronder. 
 

Letter grade Omschrijving 

A+ High First 

A Clear First 

A- Bare First 

B+ High second 

B Clear second 

B- Bare second 

C+ Sound pass 

C Pass 

C- Marginal pass 

D+ Marginal fail 

D Clear fail 

D- Poor fail 

 
Een academisch jaar bestaat uit 120 credits, waarbij 1 credit staat voor 10 uur 
studie (contacturen en individuele studie). 
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 Kwalificatieraamwerken 

Nieuw-Zeeland kent sinds 1991 een uniform kwalificatiesysteem voor alle 
onderwijskwalificaties, het zogenaamde National Qualifications Framework. Dit 
NQF bestond in eerste instantie uit acht niveaus en sinds 2001 uit de volgende tien 
niveaus: 
• Certificate (level 1) 
• Certificate (level 2) 
• Certificate (level 3) 
• Certificate (level 4) 
• Certificate (level 5), Diploma (level 5) 
• Certificate (level 6), Diploma (level 6) 
• Certificate (level 7), Diploma (level 7), Bachelor, Graduate Certificate, 

Graduate Diploma 
• Bachelor Honours, Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma 
• Master 
• PhD/Doctoral Degree 

 
Voor de verschillende programm a’s wordt aangegeven bij de 
afstudeervereisten hoeveel credits op welk niveau minimaal behaald moeten zijn.  
 
Sinds juli 2010 is het NQF gefuseerd met het New Zealand Register of Quality 
Assured Qualifications (beter bekend als KiwiQuals) en vormt daarmee het New 
Zealand Qualifications Framework (NZQF), zie onder Handige websites. 
 

 
 
Bron: New Zealand Qualifications Framework (NZQF) 
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 Accreditatie en kwaliteitszorg 

In Nieuw-Zeeland zijn twee instanties verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en 
accreditatie.  
 

1. Voor de universiteiten is de Universities New Zealand (de voormalige New 
Zealand Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC)) verantwoordelijk voor de 
accreditatieprocedures van instellingen en goedkeuring van (wijzigingen 
van) hun degree opleidingen. Hun handboek “Committee on University 
Academic Programmes: Functions and Procedures” geeft definities van 
de verschillende kwalificaties in het onderwijssysteem.  
De Academic Audit Unit van de NZVCC voert kwaliteitsaudits uit op de 
universiteiten en onderhoudt contacten met alle kwaliteitszorgorganisaties 
in het hoger onderwijs in Nieuw-Zeeland en daarbuiten.  

2. De New Zealand Qualifications Authority (NZQA) is verantwoordelijk voor 
de accreditatie en kwaliteitszorg van alle andere instellingen, inclusief 
secondary schools. Sinds 1 januari 2011 zijn zij tevens verantwoordelijk voor 
de kwaliteitszorg binnen de ITPs (voorheen de verantwoordelijkheid van 
de ITP Quality). Zij dient goedkeuring te geven aan programma’s, en 
accreditatie te verlenen aan de aanbieders.  
Alle aanbieders dienen eerst te worden geregistreerd bij NZQA, voordat 
ze kunnen worden geaccrediteerd. PTEs hoeven niet geregistreerd te 
staan om onderwijs te kunnen aanbieden (provider-developed courses), 
maar registratie en accreditatie brengt voordelen met zich mee, zoals het 
mogen werven van internationale studenten, het in aanmerking komen 
voor overheidssubsidies van onder andere de Tertiary Education 
Commission (TEC) en het kan worden gezien als een kwaliteitskenmerk. 
Op de website van de NZQA staan per instelling de goedgekeurde 
programma’s vermeld (zie onder Handige websites). 

 
In het kwaliteitszorgsysteem van Nieuw-Zeeland is sprake van course approval en 
course accreditation. Met course approval wordt bedoeld dat de opleiding 
voldoet aan de gestelde standaarden en criteria. Course accreditation duidt op 
het feit dat de aanbieder in staat is een goedgekeurde opleiding aan te bieden. 
Een organisatie kan ook goedkeuring aanvragen voor een door haarzelf 
ontwikkelde opleiding, die vervolgens door een andere aanbieder zal worden 
aangeboden. In dat geval is course approval voor die organisatie voldoende en 
dient de eigenlijke aanbieder op haar beurt course accreditation aan te vragen. 
 
In 2011 heeft de NZQA (in samenwerking met vertegenwoordigers van hoger 
onderwijs vertegenwoordigers) een voorstel geschreven over Offshore Education 
Quality Assurance Requirements.  
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In september 2012 werden de NZQF Offshore Programme Delivery Rules 2012 
vastgesteld voor het offshore aanbieden van hoger onderwijs programma’s van 
Nieuw Zeeland (www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/nzqf-
related-rules/offshore-programme-delivery-rules-2012/). 
 

 Internationale verdragen 

Nieuw-Zeeland heeft de Lissabon Conventie in 2007 geratificeerd.  
 

 Diplomasupplement 

Nieuw Zeeland heeft onlangs het Tertiary Education Qualification Statement 
(TEQS) ontwikkeld als de Nieuw Zeelandse equivalent van het Europese 
Diplomasupplement. De implementatie bevindt zich nog in de beginfase. De 
NZQA en het Ministry of Education hebben richtlijnen gepubliceerd voor het 
format van de TEQS. Er wordt een standaard sjabloon gebruikt met informatie 
over de aard, het niveau, de context, inhoud en status van het afgeronde 
programma. De TEQS wordt afgegeven na afronding van een hoger onderwijs 
kwalificatie Deze is echter niet verplicht voor de onderwijs aanbieders. 
Momenteel heeft een klein aantal onderwijsinstellingen de TEQS al  gebruik. Het 
onderdeel met de beschrijving van het hoger onderwijs systeem is een uniforme 
tekst, welke jaarlijks wordt geüpdatet en online beschikbaar is (zie onder Handige 
websites).  
 

 Samenstelling dossier  

Voor het voortgezet onderwijs dienen het Record of Achievement met de 
behaalde studieresultaten te worden overgelegd, vergezeld door het National 
Certificate Educational Achievement (NCEA).  
Voor het hoger onderwijs dient de student het Academic Record plus het 
Diploma te overleggen.  
 
Authenticiteit 
Op de websites van verschillende universiteiten is het mogelijk databases te 
raadplegen om de overgelegde diploma’s te verifiëren. Kijk bijvoorbeeld in de 
Massey University Graduates database www.massey.ac.nz/massey/student-
life/graduation/graduate_search/. Gegevens gaan terug tot 1997.  
 
The University of Auckland heeft een Graduation database met gegevens vanaf 
1996: www.auckland.ac.nz/uoa/home/for/current-students/cs-academic-
information/cs-graduation-information/cs-graduation-search-and-confirmation/ .  
 
 

http://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/nzqf-related-rules/offshore-programme-delivery-rules-2012/
http://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/nzqf-related-rules/offshore-programme-delivery-rules-2012/
http://www.massey.ac.nz/massey/student-life/graduation/graduate_search/
http://www.massey.ac.nz/massey/student-life/graduation/graduate_search/
http://www.auckland.ac.nz/uoa/home/for/current-students/cs-academic-information/cs-graduation-information/cs-graduation-search-and-confirmation/
http://www.auckland.ac.nz/uoa/home/for/current-students/cs-academic-information/cs-graduation-information/cs-graduation-search-and-confirmation/
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Het verifiëren van afgestudeerden aan de University of Canterbury met data 
vanaf 1980 is mogelijk door middel van de Graduate Search functie: 
www.canterbury.ac.nz/graduatesearch/GraduateSearch.aspx. 
 
De Victoria University of Wellington heeft een Roll of Graduates die teruggaat tot 
1998. Deze is te vinden op 
www.victoria.ac.nz/home/viclife/events/graduation/rollofgraduates.  
 
De University of Otago heeft lijsten met afgestudeerden per jaar vanaf 2004: 
http://alumni.otago.ac.nz/page.aspx?pid=343.  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

www.nzqa.govt.nz/providers-partners/quality-assurance-of-itps/itps-in-new-
zealand/.   
Website van de New Zealand Qualifications Authority (NZQA) met een overzicht 
van alle Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs). 
 
www.nzqa.govt.nz/providers/index.do  
Website van de NZQA met een overzicht van hogeronderwijsinstellingen in Nieuw 
Zeeland, waaronder Private Training Establishments (PTEs) en hun programma’s. 
 
www.nzqa.govt.nz/providers/results.do?regionCode=0&typeCode=GTE&nameQ
uery 
Website van de NZQA met een overzicht van alle Government Training 
Establishments  GTEs. 
 
www.tec.govt.nz/Resource-Centre/Directories/Industry-Training-Organisations/  
Website van de Tertiary Education Commission (TEC) met een overzicht van alle 
ITOs. 

 
 Handige websites 

www.nzqa.govt.nz/  
Website van de New Zealand Qualifications Authority (NZQA), de NARIC van 
Nieuw-Zeeland. 
 
www.nzqa.govt.nz/providers/index.do  
Website van de NZQA met een overzicht van goedgekeurde opleidingen per 
instelling. 
 
www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-
entrance/approved-subjects/  
Website van de NZQA met een lijst met approved subjects. 

http://www.canterbury.ac.nz/graduatesearch/GraduateSearch.aspx
file://horza/root/shared/INFORM%7E1/AFDELI%7E3/AFDELI%7E1/LANDEN%7E2/UPDATE%7E1/UPDATE%7E1/2-NARE%7E1/Marijke/NIEUW-%7E1/www.victoria.ac.nz/home/viclife/events/graduation/rollofgraduates
http://alumni.otago.ac.nz/page.aspx?pid=343
http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/quality-assurance-of-itps/itps-in-new-zealand/
http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/quality-assurance-of-itps/itps-in-new-zealand/
http://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do
http://www.nzqa.govt.nz/providers/results.do?regionCode=0&typeCode=GTE&nameQuery
http://www.nzqa.govt.nz/providers/results.do?regionCode=0&typeCode=GTE&nameQuery
http://www.tec.govt.nz/Resource-Centre/Directories/Industry-Training-Organisations/
http://www.nzqa.govt.nz/
http://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do
http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/approved-subjects/
http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/approved-subjects/
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www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/nzqf/  
Website van de NZQA met informatie over het New Zealand Qualifications 
Framework (NZQF). 
 
www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/national-education-information-
centre/tertiary-education-qualification-statement/  
Website van de NZQA met informatie over de Tertiary Education Qualification 
Statement (TEQS). Op deze pagina is ook informatie over de Guidelines for 
implementing a Tertiary Education Qualification Statement in New Zealand 
beschikbaar. 
 
www.universitiesnz.ac.nz   
Website van de Universities New Zealand (de voormalige New Zealand Vice-
Chancellors’ Committee (NZVCC). 
 
www.minedu.govt.nz 
Website van het ministerie van Onderwijs. 

http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/nzqf/
http://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/national-education-information-centre/tertiary-education-qualification-statement/
http://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/national-education-information-centre/tertiary-education-qualification-statement/
http://www.universitiesnz.ac.nz/
http://www.minedu.govt.nz/
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