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

Nederlandse waardering en NLQF-

EQF-niveau

niveau
National Technical Certificate/

mbo-diploma

2/3

2/3

National Business Certificate

(kwalificatieniveau 2 of 3)

Advanced National Technical

mbo-diploma

3/4

3/4

Certificate/Advanced National

(kwalificatieniveau 3 of 4)

4

4

havodiploma

4

4

havodiploma

4

4

1 jaar hbo (pedagogisch

5

5

Business Certificate
National Diploma

mbo-diploma
(kwalificatieniveau 4)

West African Senior School
Certificate (WAEC) (ten minste 6
vakken met A1, B2-3 of C4-6)
Senior School Certificate (NECO)
(ten minste 6 vakken met A1 of B2-3)
Nigeria Certificate in Education

onderwijs)
Higher National Diploma

2 jaar hbo

5

5

Bachelor

bachelorgraad in het hbo

6

6

(4 jaar)

of 2 jaar wo

Postgraduate Diploma in Education

ten minste bachelorgraad

6

6

7

7

in het hbo (pedagogisch
onderwijs)
Master

mastergraad in het hbo of
bachelor- of mastergraad
in het wo

NB
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• 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.
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• 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.
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Introductie
De Federale Republiek Nigeria is een land in West-Afrika en is ingedeeld
in 36 staten en 1 Federal Capital Territory.
Nigeria werd vanaf 1850 bestuurd door de Britten, maar verkreeg haar
onafhankelijkheid in 1960. De invloed van de Britten is nog altijd zichtbaar, met
name in de structuur van het onderwijssysteem. In 1982 is het onderwijssysteem in
Nigeria gedeeltelijk overgegaan op het Amerikaanse model, hoewel tot 1989 op
de middelbare school het Britse examensysteem met het General Certificate of
Education – Ordinary Level en Advanced Level werd aangehouden.
In de afgelopen decennia heeft Nigeria herhaaldelijk te maken gehad met
politieke instabiliteit. Deze politieke onrust heeft onder andere negatieve effecten
gehad op het onderwijssysteem. Het onderwijs kampt met een gebrek aan
materiële en personele middelen, zoals tekorten aan gekwalificeerde leraren en
brain drain uit de publieke sector. De Nigeriaanse regering heeft het onderwijs
daarom als één van haar belangrijkste prioriteiten aangemerkt. Het huidige
beleid is erop gericht om toegang tot alle onderwijsniveaus mogelijk te maken en
de kwaliteit en efficiëntie van het gehele systeem te verbeteren.
De politieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij de federale minister
van Onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstelling wordt
gedeeld tussen de Federale staat, lokale overheid en private organisaties.
Het educatiebeleid in Nigeria is gebaseerd op de National Policy on Education
(NPE), die voor het laatst herzien is in 2013. Met de invoering van Universal Basic
Education in 1999 werden de eerste 9 jaar onderwijs, bestaande uit Primary en
Junior Secondary Education, verplicht en gratis. Sinds 2013 is aan de leerplicht
één jaar Pre-Primary Education toegevoegd, waardoor nu de eerste 10 jaar
onderwijs verplicht is. De leerplicht geldt daarmee voor kinderen van 5 tot 15 jaar.
Pre-Primary, Primary en Junior Secondary Education worden samen ook vaak als
Basic Education aangeduid.
De voertaal in het voortgezet en hoger onderwijs is Engels.
Het academisch jaar loopt van oktober tot juli en omvat 2 semesters van elk 14
tot 16 weken.
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Basis- en voortgezet onderwijs
Sinds de invoering van het Senior School Certificate in 1989 kent Nigeria een
6+3+3 systeem van basis- en voortgezet onderwijs. Deze bestaat uit 6 jaar Primary,
3 jaar Junior Secondary en 3 jaar Senior Secondary Education.
Primary Education (basisonderwijs)
Het basisonderwijs duurt 6 jaar (leeftijdscategorie 6-12 jaar) en leidt tot het First
School Leaving Certificate.
Junior en Senior Secondary Education (voortgezet onderwijs)
Het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in algemeen vormend voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en begint bij de leeftijd van 12 jaar.
Na 3 jaar Junior Secondary Education wordt het Basic Education Certificate
(voorheen het Junior School Certificate) verleend. Deze wordt afgegeven door
de Federal Capital Territory (FCT) en State Governments.
Na 3 jaar Senior Secondary Education wordt het (West African) Senior School
Certificate uitgereikt. Sinds 1989 wordt deze afgegeven door de West African
Examinations Council (WAEC) en, sinds 1999, ook door de National Examinations
Council (NECO). Sinds 1998 draagt het getuigschrift van de WAEC de naam West
African Senior School Certificate (WASSC).
In 2011 werd een nieuw curriculum geïntroduceerd. Dit bestaat uit 4 verplichte
vakken: Engelse taal, wiskunde, een vak gericht op handel of ondernemerschap
(Trade/Entrepreneurship)en het vak burgerschap (Civic Education). Daarnaast
volgen studenten 4 tot 5 keuzevakken uit een of meer van de volgende
studiegebieden: Science and Mathematics, Technology, Humanities en Business
Studies.
Meestal wordt verondersteld dat het niveau van het NECO-examen lager ligt dan
het examen dat wordt afgenomen door de WAEC. Beide diploma’s geven, na
het afleggen van een toelatingsexamen (het University Tertiary Matriculation
Examination, UTME), toegang tot het hoger onderwijs.

Het niveau van het West African Senior School Certificate,
uitgereikt door de WAEC, met een eindresultaat van A1, B2-3 of C4-6
voor ten minste 6 vakken, is vergelijkbaar met dat van een havodiploma.
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Het niveau van het Senior School Certificate, uitgereikt door de NECO,
met een eindresultaat van A1 of B2-3 voor ten minste 6 vakken
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma.

Tot 2011 bestond het curriculum uit 6 verplichte vakken: Engels, een Nigeriaanse
taal, wiskunde, naar keuze natuurkunde/scheikunde/biologie, naar keuze Engelse
literatuur/geschiedenis/aardrijkskunde en naar keuze een agrarisch of
beroepsgericht vak. Daarnaast volgden scholieren 3 keuzevakken, waarvan zij er
één in het derde jaar mochten laten vallen. Om het (West African) Senior School
Certificate te behalen, moest de kandidaat in minimaal 8 vakken examen doen:
6 verplichte vakken en 2 keuzevakken.
Middelbaar beroepsonderwijs
Studenten hebben ook de mogelijkheid om na het behalen van het Basic
Education Certificate beroepsgericht voortgezet onderwijs te volgen. Na 3 jaar
onderwijs aan een Technical College ontvangt men dan, afhankelijk van de
studierichting, een National Technical Certificate (NTC) of een National Business
Certificate (NBC). De National Business and Technical Examinations Board
(NABTEB) neemt de examens af en reikt de getuigschriften uit.

Het niveau van het National Technical Certificate en
het National Business Certificate is vergelijkbaar met dat van
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting.

Met het behalen van het NTC en NBC heeft men de mogelijkheid om de
arbeidsmarkt te betreden. Na het opdoen van minimaal 2 jaar werkervaring is het
mogelijk om vervolgens een nominaal 1-jarige vervolgopleiding te doen die,
afhankelijk van de studierichting, leidt tot een Advanced National Technical
Certificate (ANTC) of een Advanced National Business Certificate (ANBC). Ook
voor deze getuigschriften geldt dat de NABTEB de examens afneemt en de
getuigschriften uitreikt.

Het niveau van het Advanced National Technical Certificate en
het Advanced National Business Certificate is vergelijkbaar met dat van
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4, afhankelijk van de richting.
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Toelating hoger onderwijs
Hogeronderwijsinstellingen in Nigeria bepalen de toelatingseisen van hun
programma’s. De daadwerkelijke toelating van studenten wordt echter niet door
henzelf, maar door de Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB)
geregeld. Studenten kunnen via indirecte of directe toelating instromen in het
hoger onderwijs. De manier waarop iemand toelating heeft verkregen wordt
doorgaans op de cijferlijst vermeld.
Het merendeel van de studenten komt via indirecte toelating in het hoger
onderwijs terecht. Indirecte toelating gebeurt via het afleggen van het
toelatingsexamen, de University Tertiary Matriculation Examination (UTME), die
wordt afgenomen door de JAMB. Studenten die een (West African) Senior School
Certificate hebben behaald en zich willen aanmelden voor een bacheloropleiding, moeten in principe de UTME afleggen. De benodigde vakken en
resultaten hangen af van het programma waarvoor studenten zich hebben
aangemeld.
In sommige gevallen is directe toelating tot het hoger onderwijs mogelijk. Ook
deze route loopt via de JAMB, echter zonder toelatingsexamen. Voor
bacheloropleidingen geldt dat het National Diploma directe toelating tot het
eerste jaar kan verlenen. Hetzelfde geldt voor het Nigeria Certificate in
Education, die daarnaast ook toegang verleent tot het tweede jaar van de
Bachelor of Education. Het General Certificate of Education- Advanced Level
kan, afhankelijk van de resultaten, ook directe toegang geven tot het tweede
jaar van een bacheloropleiding. Het Higher National Diploma kan toegang
geven tot het derde studiejaar van een bacheloropleiding.
Voor het Diploma programma is meestal ook geen UTME vereist. Het (West
African) Senior School Certificate geldt hierbij als toelatingseis.



Hoger onderwijs
Het universitair onderwijs wordt aan universities gegeven. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen openbare instellingen, zowel federal als state
universities, en privé-instellingen (in 1990 geïntroduceerd). De National Universities
Commission (NUC) accrediteert zowel de openbare als privé-instellingen.
In het verleden werd verondersteld dat de onderwijskwaliteit van federal
universities beter was dan die van state universities, vanwege het feit dat
individuele staten het recht hadden eigen universiteiten op te zetten zonder dat
deze op nationaal niveau geaccrediteerd hoefden te zijn. Tegenwoordig worden
alle universiteiten gecontroleerd door de (federale) regering en mogen staten
geen eigen universiteiten meer oprichten. Met deze maatregel probeert men het
niveau van alle universiteiten gelijk te trekken.
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Hoger technisch en beroepsgericht onderwijs wordt hoofdzakelijk aangeboden
door gespecialiseerde scholen en instituten, zoals Polytechnics, Institutions of
Technology, Colleges of Education en Professional Institutions. Monotechnics
bieden onderwijs aan op het gebied van landbouw en industrie.



Universitair onderwijs
Het hoger onderwijs in Nigeria bestaat uit 3 onderstaande fasen (stages).
First stage
Bacheloropleidingen duren meestal 4 jaar. Bacheloropleidingen van medische
(medicijnen, diergeneeskunde en tandheelkunde) of technische studies en van
de LLB (Bachelor of Laws) duren 5 à 6 jaar, afhankelijk van de instelling.
Bacheloropleidingen worden doorgaans afgesloten met het schrijven van een
scriptie.

Het niveau van de Bachelor na een nominaal 4-jarige opleiding is vergelijkbaar
met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar
wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de richting en oriëntatie.

Alle bovengenoemde opleidingen zijn op Honours niveau; er bestaan zowel
single als combined Honours. In single Honours-programma’s worden vakken met
betrekking tot 1 vakgebied bestudeerd, in combined Honours-programma’s
worden 2 of meerdere onderwerpen uit verschillende vakgebieden bestudeerd.
Second stage
De tweede fase van het hoger onderwijs duurt 1 à 2 jaar en bouwt voort op de
first stage. Studenten kunnen een postgraduate certificate, postgraduate
diploma of mastergraad halen. De opleiding tot een postgraduate certificate of
postgraduate diploma zijn opzichzelfstaande opleidingen, maar kunnen ook
onderdeel van een masteropleiding zijn. Bij een 2-jarig masterprogramma maken
onderzoeksgerichte vakken deel uit van het curriculum.
De toelatingseis voor een masteropleiding is meestal een Bachelor met first of
second class Honours, maar ook een postgraduate diploma kan toegang geven.

Het niveau van de Master is vergelijkbaar met dat van een
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of
een bachelor- of mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs,
afhankelijk van de richting en oriëntatie.
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Third stage
Het Doctorate wordt behaald na 2 tot 3 jaar studie na de mastergraad.
Studenten schrijven een scriptie en moeten deze meestal mondeling verdedigen.
Daarnaast is het mogelijk dat er hiernaast een aantal vakken wordt gevolgd.
Sommige universiteiten bieden de mogelijkheid tijdens een PhD-traject tussentijds
een Master of Philosophy te behalen. De Master of Philosophy kan een
toelatingseis zijn voor een PhD-traject.



Hoger beroepsgericht onderwijs
In de jaren ‘60 en ‘70 werden in totaal 10 Polytechnics opgericht op verschillende
plaatsen: Auchi, Calabar, Enugu, Ibadan, Ilorin, Kaduna, Maiduguri, Makurdi, Port
Harcourt en Yaba. Deze en recentelijk opgerichte Polytechnics bieden 2-jarige
opleidingen aan die leiden tot het National Diploma en het Higher National
Diploma.
Na het behalen van het National Diploma volgt een jaar praktijkervaring dat
moet worden afgerond voordat men kan doorstromen in de nominaal 2-jarige
opleiding die leidt tot het Higher National Diploma.

Het niveau van het National Diploma is vergelijkbaar met dat van
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 4.

Het niveau van het Higher National Diploma is vergelijkbaar
met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs.

Na het Higher National Diploma kan men doorgaan voor het Full Professional
Diploma (ook wel Post Higher National Diploma genoemd), te behalen na een
studie van ongeveer 18 maanden.
Sommige universiteiten bieden ook Diploma- en Advanced Diplomaprogramma’s aan. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen, waarvoor studenten
meestal geen toelatingsexamen hoeven te doen en die in sommige gevallen
toegang geven tot een bacheloropleiding.
Lerarenopleidingen
Sinds 1998 is het Nigeria Certificate in Education de minimale eis om les te mogen
geven in Nigeria. Dit diploma kan worden behaald aan een College of
Education en heeft een nominale studieduur van 3 jaar. Als toelatingseis voor het
Nigeria Certificate in Education geldt een minimum van 3 voldoendes op het
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Senior School Certificate. Studenten die het Nigerian Certificate in Education
hebben behaald, kunnen vervolgens instromen in het tweede jaar van de
Bachelor of Education en in het eerste jaar van een reguliere bacheloropleiding.

Het niveau van het Nigeria Certificate in Education is vergelijkbaar
met 1 jaar hoger beroepsonderwijs in het pedagogisch onderwijs.

Om op Senior Secondary Schools (i.e. bovenbouw voortgezet onderwijs) les te
mogen geven, moet een Bachelor of Education of een regulier
bachelorprogramma gevolgd door een 1-jarig Postgraduate Diploma in
Education zijn behaald.

Het niveau van de Bachelor of Education is vergelijkbaar met dat van een
bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs in het pedagogisch onderwijs.

Het niveau van het Postgraduate Diploma in Education is vergelijkbaar met dat
van ten minste een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs
in het pedagogisch onderwijs.

Technical Teachers’ Colleges bieden een 3-jarige lerarenopleiding aan op
technisch of commercieel gebied. Deze opleiding leidt tot het Nigerian
Certificate of Education met de vermelding (technical) of (commercial),
afhankelijk van de gekozen richting.



Beoordelingssystemen
(West African) Senior School Certificate
Letter grade

Omschrijving

A1

Excellent

B2

Very good

B3

Good

C4, C5, C6

Credit

D7, D8

Pass

F9

Fail

Onderwijssysteem Nigeria | Nuffic | 1e editie, september 2009 | versie 6, mei 2017

12

Onderwijssysteem

| Waarderingstabel

Onderwijssysteem Nigeria

Op oudere getuigschriften wordt nog het beoordelingssysteem van 1 t/m 9
gehanteerd. De huidige ‘A1’ correspondeert met ‘1’, de huidige ‘B2’ met ‘2’, et
cetera.
National Diploma en Higher National Diploma
G.P.A.

Kwalificatie

3.5-4.0

Distinction

3.0-3.49

Upper Credit

2.5-2.99

Lower Credit

2.0-2.49

Pass

1.0-2.0

Fail

Bachelor en Master
In percentages

Kwalificatie

70-100

1st class

60-69

2nd class upper division

50-59

2nd class lower division

45-49

3rd class pass

40-44

Pass

0-39

Fail

Nigeria Certificate in Education
Letter grade

Kwalificatie

A

Distinction

B

Upper Credit

C

Lower Credit

D

Pass

E

Pass

F

Fail
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Accreditatie en kwaliteitszorg
De verantwoordelijkheid voor het voortgezet en het hoger onderwijs ligt bij het
Federal Ministry of Education (FME) en het Ministry of State for Education.
De National Universities Commission (NUC), opgericht in 1962, is verantwoordelijk
voor het accrediteren van instellingen, het verstrekken van fondsen, het
beoordelen in hoeverre de curricula voldoen aan de eisen vanuit de
arbeidsmarkt en het verder ontwikkelen van het universitair onderwijs.
Accreditatie vindt om de 6 jaar plaats.
De universiteiten worden bestuurd door een Council en een Senate. Binnen
universiteiten opereren instituten en colleges min of meer autonoom.
In het algemeen scoren federale universiteiten beter dan de van origine
staatsuniversiteiten op de door de NUC uitgeven university rankings.
Desalniettemin worden er maatregelen genomen om de kwaliteit van
universiteiten op hetzelfde niveau te brengen.
Polytechnics, Colleges of Agriculture, Monotechnics, Colleges of Health
Technology en Technical Colleges worden geaccrediteerd door de National
Board for Technical Education (NBTE). De NBTE is ook verantwoordelijk voor het
opstellen en accrediteren van het curriculum van door de NABTEB aangeboden
examens.
Lerarenopleidingen worden beheerd door de Teachers Registration Council of
Nigeria (TRCN). Colleges of Education en hun programma’s worden beheerd
door de National Commission for Colleges of Education (NCCE).
Voor meer informatie, zie Handige websites.



Samenstelling dossier
Voor een volledig dossier in het voortgezet onderwijs is een kopie van een
diploma, uitgereikt door ofwel de West African Examinations Council (WAEC)
ofwel de National Examinations Council (NECO), vereist. Documenten die niet
door één van deze instanties zijn afgegeven, zijn doorgaans niet officieel.
Voor een volledig dossier in het hoger onderwijs is een kopie van een diploma en
de bijbehorende cijferlijst vereist. Het komt voor dat studenten hun diploma
enkele jaren na afstuderen ontvangen of nog niet hebben ontvangen.
In dit geval kan studenten gevraagd worden om een afstudeerverklaring van de
instelling. Doorgaans wordt op de cijferlijst aangegeven welk diploma is behaald.
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Authenticiteit
Op basis van onze kennis en ervaring is gebleken dat Nigeria een land is dat
speciale aandacht behoeft op het gebied van authenticiteit. De West African
Examinations Council (WAEC) en de National Examinations Council (NECO)
bieden de mogelijkheid om de resultaten van het (West African) Senior School
Certificate online te verifiëren.
Om het West African Senior School Certificate te verifiëren, is een kopie van de
voor- en achterkant van een geldige Scratch Card van de WAEC vereist.
Diplomahouders kunnen een Scratch Card kopen, waarmee het
examenresultaat vijf keer kan worden gecontroleerd. Op de website van de
WAEC kan men met behulp van de pincode, de examensessie en het kandidaatnummer de resultaten verifiëren. Alle resultaten van 1991 tot heden kunnen
worden opgevraagd.
Om het NECO Senior School Certificate te verifiëren, moet een kopie van de
voor- en achterkant van een NECO Result Card overgelegd worden. Op de
NECO-website kun je resultaten van 2000 t/m 2016 opvragen.
Resultaten die behaald zijn in het hoger onderwijs zijn meestal niet online te
verifiëren.



Overzicht hogeronderwijsinstellingen
•

Website van de National Universities Commission (NUC)met een overzicht van
geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen (onder tab ‘Nigerian Universities’).

•

Website van de National Board for Technical Education (NBTE) met een lijst
van geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen.

•

Website van de National Commission for Colleges of Education (NCCE) met
een overzicht van Colleges of Education.



Handige websites
•

West African Examinations Council (WAEC).

•

National Examinations Council (NECO).

•

Federal Ministry of Education.

•

National Universities Commission (NUC).

•

National Board for Technical Education (NBTE).

•

National Business and Technical Examinations Board (NABTEB).

•

National Commission for Colleges of Education (NCCE).

•

Teachers Registration Council of Nigeria (TRCN).
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