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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Noord-Macedonië.  
We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Noord-Macedonië 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 https://www.nuffic.nl/onderwerpen/copyright/ voor meer 
informatie over het hergebruik van deze publicatie. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Achtergrond 

• Land: Sinds februari 2019, Noord-Macedonië (Republic of North Macedonia, 
Република Северна Македонија). Daarvoor heette het Macedonië, maar 
formeel de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Former 
Yugoslav Republic of Macedonia/FYROM) vanwege een geschil met 
Griekenland over de naam. 

• Geschiedenis: Het Balkanland ontstond in 1991 na het uiteenvallen van 
voormalig Joegoslavië.  

• Verantwoordelijk voor onderwijs: Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap 
(Министерство за образование и наука/Ministria e Arsimit dhe Shkencës) is 
verantwoordelijk voor het onderwijs. Er zijn aparte wetten voor alle soorten 
onderwijs. In het Nationaal Programma voor de Ontwikkeling van Onderwijs 
2016-2020 staan actieplannen om het onderwijs beter aan te laten sluiten op 
de maatschappij en de arbeidsmarkt.  

• Lid Europese Unie: Sinds 2005 is Noord-Macedonië kandidaat-lid. 
• Bolognaproces: In 2003 werd de Bolognaverklaring ondertekend, het 

startpunt voor grote onderwijshervormingen. Noord-Macedonië heeft via het 
Nationaal Programma 2005-2015 de bachelor-masterstructuur, het 
diplomasupplement en het ECTS ingevoerd. Zie ook de pagina over Noord-
Macedonië op de EHEA-website. 

• Internationale verdragen: In 1997 ondertekende Noord-Macedonië de 
Lissabon Erkenningsconventie, die eind 2002 is geratificeerd en begin 2003 in 
werking trad. Er zijn bilaterale verdragen met landen in de regio: Albanië, 
Bulgarije, Kroatië, Montenegro, Servië en Slovenië. Daarnaast zijn universiteiten 
verplicht bilaterale contracten te sluiten met andere, voornamelijk Europese, 
universiteiten. 

• Leerplicht: van 6 tot 17, 18 of 19 jaar (afhankelijk van het type onderwijs). 
• Voertaal onderwijs: Macedonisch, Albanees, Servisch of Turks. 
• Schoolexamens: Staatsmatura (државна матурa/državna matura – matura 

shtetërore), meestal in juni. 
• Academisch jaar: half september tot half juni. 

  

http://www.mon.gov.mk/
http://www.ehea.info/page-north-macedonia
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 Waarderingstabel 

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

Buitenlands diploma Nederlandse waardering en 
NLQF-niveau 

EQF-niveau 

Диплома за положен завршен 
испит/Diploma za položen završen ispit  
Diploma algemeen en 
beroepsvormend voortgezet onderwijs 
(4 jaar) 

havodiploma voor het 
algemeen vormende 
deel 
 

4 4 

Диплома за положена училишна 
матура/Diploma za položena učilišna 
matura  
Diploma algemeen voortgezet 
onderwijs (4 jaar) 

havodiploma  4 4 

Диплома за положена државна 
матура/Diploma za položena državna 
matura   
Diploma algemeen en 
beroepsvormend voortgezet onderwijs 
(4 jaar) 

vwo-diploma voor het 
algemeen vormende 
deel 

4+ 4 

Диплома за положена државна 
матура/Diploma za položena državna 
matura  
Diploma algemeen voortgezet 
onderwijs (4 jaar) 

vwo-diploma 4+ 4 

Диплома за завршен прв циклус на 
студии/Diploma za završen prv ciklus 
na studii 

bachelorgraad in het 
hbo of wo 

6 6 

Диплома за завршен втор циклус на 
студии - Магистар Diploma za završen 
vtor ciklus na studii - Magister 

mastergraad in het 
hbo of wo 

7 7 

Диплома за завршен прв циклус на 
студии/Diploma za završen prv ciklus 
na studii - integrani studii 

mastergraad in het wo  7 7 

 
NB 
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
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• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk, EQF = Europees 
kwalificatieraamwerk. 

• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of  
-inhoud, maar 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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 Basis- en voortgezet onderwijs  

Basisonderwijs 
In Noord-Macedonië bestaan alleen openbare, gratis basisscholen. Basisscholen 
staan onder toezicht van de gemeentes en worden betaald door de staat. 
 
Een basisschool heet основно училиште/osnovno učilište, en in het Albanees 
shkollë fillore. Kinderen gaan er van 6 tot 14/15 jaar naartoe. 
• Klas 1-5: groepsleerkrachten geven les, voor Engels is er een vakleerkracht.  
• Klas 6-9: groepsleerkrachten en vakleerkrachten geven les. 
NB Vanaf 2007 bestaat dit 9-jarig curriculum, daarvoor was het 8 jaar. 
 
Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs is verplicht en is in principe openbaar en gratis. 
Daarnaast zijn er 16 erkende, particuliere middelbare scholen.  
 
Noord-Macedonië heeft verschillende soorten voortgezet onderwijs.  
Er zijn: 
• scholen voor algemeen vormend voortgezet onderwijs > средно училиште – 

гимназија/sredno učilište – gimnazija (in het Albanees: shkollë e mesme – 
gjimnaz), middelbare school – gymnasium;  

• scholen met de combinatie algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs 
> средно стручно училиште/sredno stručno učilište (in Albanian: shkollë e 
mesme profesionale), middelbaar beroepsgericht onderwijs;  

• kunstscholen (voor muziek en dans);   
• scholen voor speciaal onderwijs.  
 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs  
Algemeen vormend voortgezet onderwijs duurt  
4 jaar aan een middelbare school (gimnazija). Het curriculum bestaat uit: 
• vaste onderdelen (80%);   
• keuzevakken (20%).  
 
Leerlingen die door willen naar het hoger onderwijs sluiten hun leertraject af met 
het eindexamen: staatsmatura (државна матурa/državna matura – matura 
shtetërore), georganiseerd door het Nationaal Examen Centrum, meestal in juni. 
• Inhoud: Macedonisch (of de eigen minderheidstaal), wiskunde, een vreemde 

taal, een keuzevak, een project. 
 Diploma: Диплома за положена државна матура/Diploma za položena 

državna matura (Diploma afgelegd staatsmatura-examen).  
NB De diplomanaam kan ook in het Albanees zijn.  

 
Het staatsmatura (eindexamen) bestaat sinds schooljaar 2007-2008. Met dit 
diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs. 
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Het Diploma za položena državna matura van het algemeen vormend 
voortgezet onderwijs is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. 

 
Het komt weinig voor, maar leerlingen die niet het staatsmatura doen, leggen het 
schoolmatura af (училишна матура/učilišna matura), georganiseerd door de 
school zelf.  
 
Het schoolmatura (examen) bestaat uit minder vakken:  
• Inhoud: Macedonisch (of de eigen minderheidstaal), een keuzevak, een 

project.  
 Diploma: Диплома за положена училишна матура/Diploma za položena 

učilišna matura (Diploma afgelegd schoolmatura-examen).  
NB Met dit diploma kunnen leerlingen niet doorstromen naar het hoger 
onderwijs. Ze hebben wel hetzelfde onderwijs gevolgd als de leerlingen die 
het staatsmatura-examen doen. 

 

Het Diploma za položena učilišna matura van het algemeen vormend 
voortgezet onderwijs is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma. 

 
Algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs  
De combinatie van algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs duurt 2, 3 of 
4 jaar.  
• Het 2-jarig traject heet beroepstraining en levert de laagste 

beroepskwalificatie op.  
• Het 3-jarig traject leidt op voor beroepen in de industrie, ambachten of 

diensten. 
• Het 4-jarig traject is technisch onderwijs. Bijna de helft van het curriculum 

bestaat uit algemeen vormende vakken.  
 
De leerlingen in het technisch onderwijs kiezen na 4 jaar uit 2 examens: 
• Het staatsmatura-examen dat hetzelfde is als bij het algemeen vormend 

voortgezet onderwijs. Vakken: Macedonisch, of de eigen minderheidstaal, 
wiskunde, een vreemde taal, een keuzevak, en een project. 

• Eindexamen (завршни испит/zvršni ispit) heeft dezelfde vorm als de 
schoolmatura van het algemeen vormend voortgezet onderwijs. Vakken: de 
eigen taal, een keuzevak en een project.  

 Diploma staatsmatura: Диплома за положена државна матура/Diploma za 
položena državna matura (Diploma afgelegd staatsmatura-examen) geeft 
toegang tot het hoger onderwijs. 
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 Diploma schoolmatura: Диплома за положен завршен испит/Diploma za 
položen završen ispit (Diploma afgelegd eindexamen) geeft toegang tot de 
arbeidsmarkt. 

 

Het Diploma za položena državna matura van het algemeen vormend en 
beroepsgericht voortgezet onderwijs is qua niveau vergelijkbaar met een 
vwo-diploma voor het algemeen vormende deel. 

 

Het Diploma za položen završen ispit van het 4-jarig algemeen vormend en 
beroepsgericht voortgezet onderwijs is qua niveau vergelijkbaar met een 
havodiploma voor het algemeen vormende deel. 

 
Leerlingen die het 3-jarig traject volgen, doen ook een eindexamen (завршни 
испит/završni ispit). Er kunnen dus meer diploma’s zijn met zavrsni ispit in de naam, 
maar die krijgen scholieren na een kortere opleiding. Ook de op kunstgerichte 
middelbare scholen volgen het systeem van een staats- of schoolmatura. 
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs staat open voor iedereen die een diploma van het 
staatsmatura-examen heeft. Alleen is het aantal studieplaatsen beperkt.  
 
De ranking van de kandidaten gebeurt op basis van de resultaten van de 
middelbare school en van het staatsmatura, en eventueel nog via een 
toelatingsexamen of geschiktheidstoetsen.  

 
 Hoger onderwijs 

In 2002 begon Noord-Macedonië met het invoeren van de bachelor-
masterstructuur.  
 
Soorten instellingen 
Er zijn verschillende typen instellingen: 
• Een univerzitet (universiteit), openbaar of privé, is het bekendste type en biedt 

zowel academisch als beroepsgericht onderwijs in 3 cycli: bachelor, master 
en doctor.  

• Kunstacademies en instellingen voor hoger beroepsonderwijs bieden alleen 
bachelor- en masteropleidingen aan.  

 
Aantal hogeronderwijsinstellingen: 
• 6 openbaar; 
• 15 privé; 
• 1 openbaar-privé (non-profit). 
 
Het hoger beroepsonderwijs trekt 20% van de studenten, de rest studeert aan 
universiteiten. In 2014-2015 waren er ongeveer 60.000 studenten, waarvan slechts 
12% aan de privé-instellingen studeerde.  
 

 Universitair onderwijs 

Universiteiten geven zowel academisch als hoger beroepsonderwijs. Er zijn 
verschillende trajecten: 
• Eerste cyclus 
• Tweede cyclus 
• Geïntegreerde studies 
• Derde cyclus 
 
Eerste cyclus 
• Duur: 3 of 4 jaar (180 of 240 ECTS), afhankelijk van de studierichting. 

Beroepsgerichte studies duren vaak 3 jaar en academische studies meestal 4 
jaar. NB Sinds 2019 duren alle academische studies 4 jaar.  
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• Inhoud: variabel curriculum, soms een scriptie. 
 Diploma: Диплома за завршен прв циклус на студии/Diploma za završen 

prv ciklus na studii (Diploma afgeronde eerste cyclus). Diploma’s in het 
Albanees: Diplomë per kryerjen e ciklit të parë të studimeve universitare 
(Diploma afgeronde eerste cyclus). Diplomë e ciklit te parë të studimeve 
universitare (Diploma eerste universitaire cyclus).  
NB Soms staat er ook ‘baccalaureus’ of ‘baccalaurea’ (vrouwelijk) bij.  

 

Het Diploma za završen prv ciklus na studii is qua niveau vergelijkbaar met 
een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of hoger 
beroepsonderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 

 
Tweede cyclus 
• Duur: 1 of 2 jaar (60 of 120 ECTS) afhankelijk van de voorafgaande bachelor; 

samen duren deze opleidingen 5 jaar (3+2 of 4+1). 
• Inhoud: variabel curriculum, een scriptie.  
• Toelatingseisen: een afgeronde bacheloropleiding; soms zijn er aanvullende 

eisen of moeten studenten een schakelprogramma volgen. 
 Diploma: Диплома за завршен втор циклус на студии - Магистар/Diploma 

za završen vtor ciklus na studii - Magister (Diploma afgeronde tweede cyclus - 
Master). 

 

Het Diploma za završen vtor ciklus na studii – Magister is qua niveau 
vergelijkbaar met een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of 
hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 

 
Geïntegreerde studies 
Bij sommige studierichtingen zijn de bachelor- en masteropleidingen geïntegreerd 
in één traject:  
• Duur: 5, 5½ of 6 jaar (300, 330 of 360 ECTS); geneeskunde (6 jaar), diergenees-

kunde (5½  jaar), tandheelkunde, farmacie en architectuur (5 jaar).  
• Inhoud: variabel curriculum, een scriptie.   
 Diploma: Диплома за завршен прв циклус на студии/Diploma za završen 

prv ciklus na studii - integrirani studii (Diploma afgeronde eerste cyclus - 
geïntegreerde studies).  

 

Het Diploma za završen prv ciklus na studii – integrirani studii is qua niveau 
vergelijkbaar met een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs. 
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Derde cyclus 
Alleen universiteiten verzorgen wetenschappelijke promoties.  
• Duur: 3 jaar, maar in de praktijk 3 tot 5 jaar (180 ECTS). 
• Inhoud: colleges, onderzoeksproject, internationale ervaring opdoen, 

publiceren in internationale, wetenschappelijke tijdschriften, proefschrift 
schrijven en verdedigen. 

• Toelatingseisen: een mastergraad. 
 Op het diploma staat de titel Доктор на …/Doktor na …(Doctor in …) + naam 

vakgebied. 
 
Pre-Bologna 
Voor de start van de hervormingen in 2003 duurden initiële studies 4 jaar. 
Technische studies duurden 5 jaar en geneeskunde 6 jaar. Afgestudeerden 
ontvingen de titel ‘Дипломиран/diplomiran (gediplomeerd) + 
beroepstitel/vakgebied’, bijvoorbeeld: gediplomeerd econoom.  
 
De diplomanamen varieerden. Vaak stond er bovenaan het diploma alleen 
Диплома/Diploma of Универзитетска диплома/Univerzitetska diploma 
(Universiteitsdiploma) en verderop in de tekst varianten als:  
• Диплома за универзитетско образование/Diploma za univerzitetsko 

obrazovanie (Diploma universitair onderwijs);  
• Диплома за додипломски студии/Diploma za dodiplomski studii (Diploma 

undergraduate studie); 
• Диплома за завршено високо образование (VII-I степен)/Diploma za 

završeno visoko obrazovanie (VII-I stepen) (Diploma afgerond hoger onderwijs 
van VII-I niveau).  

NB Ze gelden allen als diploma’s van de eerste cyclus.  
 
Na de initiële studies konden studenten master- of specialist-opleidingen volgen: 
• Diploma masteropleiding: Магистер на …/Magister na … (Master in …) + 

naam vakgebied.  
• Diploma specialist-opleiding: Специалист на …/Specialist na … (Specialist  

in …) + naam vakgebied. 
 

 Hoger beroepsonderwijs 

In het hoger beroepsonderwijs kunnen studenten een tweede cyclus volgen, een 
opleiding tot specialist.  
• Duur: 1 of 2 jaar (60 of 120 ECTS). 
• Inhoud: opleiding tot een specifieke beroepskwalificatie (doel is toegang tot 

de arbeidsmarkt), een scriptie is een vast onderdeel. 
 Diploma: Диплома за завршени специалистички студии/Diploma za 

završeni specialistički studii (Diploma afgeronde specialistische studie) geeft 
de titel ‘specialist in + naam vakgebied’.  
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 Beoordelingssystemen 

Basis- en voortgezet onderwijs 
In het basis- en voortgezet onderwijs gebruiken scholen het beoordelingssysteem 
van 1 tot en met 5. Alleen in de eerste 3 (basis)schooljaren is de beoordeling 
beschrijvend. 
  

Omschrijving Betekenis 

5 Одличен/Odličen Uitstekend  

4 Многу добар/Mnogu dobar Zeer goed  

3 Добар/Dobar Goed  

2 Доволен/Dovolen Voldoende  

1 Недоволен/Nedovolen Onvoldoende  

 
Hoger onderwijs 
Het hoger onderwijs gebruikt het systeem van 5 tot 10. De omschrijvingen kunnen 
licht verschillen; meestal zijn zowel 6 als 7 ‘voldoende’, soms gelden 9 en 10 als 
‘uitstekend’. 
  

Omschrijving Betekenis 

10 Одличен/Odličen Uitstekend  

9 Многу добар/Mnogu dobar Zeer goed  

8 Добар/Dobar Goed  

7 Доволен/Dovolen Voldoende  

6 Доволен/Dovolen Voldoende  

5 Недоволен/Nedovolen Onvoldoende  

 
Alle instellingen voor hoger onderwijs gebruiken het European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS): 
• 1 ECTS staat voor 30 uur werk (lessen en voorbereiding). 
• 1 jaar bestaat uit 60 credits.  
 
Noord-Macedonië heeft het systeem vanaf 2005 ingevoerd.  
 
Meer informatie over het ECTS staat in de ECTS Users’ Guide van de Europese 
Commissie. 
 

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
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 Kwalificatieraamwerken 

In 2012 begon Noord-Macedonië met het ontwikkelen van een nationaal 
kwalificatieraamwerk. De opzet volgt de 8 niveaus van het Europees 
kwalificatieraamwerk (EQF). Het nationale Macedonische kwalificatieraamwerk 
(MQF) is sinds 2013 officieel van kracht via de Law on National Qualifications 
Framework. 
 
In 2017 was de koppeling aan het EQF ver gevorderd, maar nog niet afgerond. 
De laatste stand van zaken, de wet en alle uitgangspunten staan op de website 
Macedonian Qualifications Framework. 

 
 Accreditatie en kwaliteitszorg 

De Macedonische Higher Education Accreditation and Evaluation Board (HEAEB) 
is verantwoordelijk voor accreditatie en kwaliteitszorg. Noord-Macedonië kent 
alleen instellingsaccreditatie. Een accreditatie is 5 jaar geldig.  

 
 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs 
Ieder dossier met een diploma uit Noord-Macedonië moet bestaan uit: 
• een kopie van het diploma en een beëdigde vertaling (tenzij de 

onderwijsinstelling zelf een Engelse vertaling heeft geleverd); 
• het bijbehorende vakkenoverzicht en een beëdigde vertaling. 
 
Middelbareschooldiploma’s hebben vaak een cijferlijst (Свједочанство/ 
Svjedočanstvo) van de laatste klas of laatste 4 klassen.  
 
Hoger onderwijs 
Bij afronding van een opleiding in het hoger onderwijs krijgen studenten meestal 2 
documenten:  
• het diploma met de bachelor- of mastergraad; 
• een diplomasupplement.  
NB Bij oudere diploma’s is er geen diplomasupplement, maar wel een overzicht 
van afgelegde examens en cijfers. 

 
Diplomasupplement 
Vanaf 2009 zijn instellingen verplicht het diplomasupplement uit te reiken aan 
nieuwe studenten; het is dus geleidelijk ingevoerd. Meestal is het supplement in 
het Macedonisch (of een minderheidstaal) en in het Engels.  
 
Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website.  
 

http://www.mrk.mk/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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Namen op diploma’s 
Op diploma’s staan de voor- en achternaam van de student, met meestal ook 
de voornaam van de vader tussen haakjes of komma’s, of zonder specifieke 
aanduiding. Deze vadersnaam staat niet in het paspoort van de student. 
 
Diplomawaardering 
Nuffic beoordeelt een diploma volgens de principes van de Lissabon 
Erkenningsconventie (1997). Een praktische uitwerking van deze uitgangspunten is 
het Europese EAR handboek (manual).  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

De ENIC-NARIC biedt een overzicht van geaccrediteerde hogeronderwijs-
instellingen in Noord-Macedonië (zie ‘Recognised higher education institutions’). 
 
Openbare universiteiten  
De 4 grootste openbare universiteiten: 
• Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 
• Universiteit St. Kliment Ohridski in Bitola 
• Staatsuniversiteit van Tetovo 
• Universiteit Goce Delcev in Štip 
 
Particuliere instellingen  
Enkele bekendere erkende, particuliere instellingen: 
• South East European University in Tetovo 
• FON Universiteit in Skopje 
• European University of the Republic of Macedonia in Skopje 
 
De website Academic Ranking of World Universities (ShanghaiRanking) vermeldt 
19 erkende instellingen in Noord-Macedonië.  
 

 Handige websites 

• Ministerie van Onderwijs en Wetenschap met algemene informatie (in het 
Macedonisch en Albanees), zoals alle wetteksten over het onderwijs. 

• Nationaal Examen Centrum – hier kun je in principe het middelbareschool-
diploma verifiëren, maar de site is alleen in het Macedonisch, Albanees en 
Turks. En het is lastig dat je de voornaam van de vader in moet vullen, want 
die staat lang niet altijd niet op het diploma. Je kunt er wel namen van 
erkende middelbare scholen controleren.  

• ENIC-NARIC biedt uitgebreide informatie over het hoger onderwijs in Noord-
Macedonië. 

• State Statistical Office met onder meer de statistische gegevens over 
onderwijs in Noord-Macedonië. 

http://eurorecognition.eu/emanual/
https://www.enic-naric.net/north-macedonia.aspx
http://www.shanghairanking.com/Macedonian_HEIs_Ranking/Macedonian-HEIs-Ranking-2015-2016.html
http://www.mon.gov.mk/
http://www.matura.gov.mk/Default.aspx?language=EN
https://www.enic-naric.net/north-macedonia.aspx
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=5
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 Begrippenlijst 

• Bolognaproces: Het proces dat is gestart nadat 29 Europese ministers van 
Onderwijs de ‘Bologna Declaration’ hebben getekend in 1999, waarmee ze 
onder meer afspraken om een Europese ruimte voor hoger onderwijs 
(European Area for Higher Education – EHEA) te creëren: "Een open ruimte die 
studenten, afgestudeerden en hogeronderwijspersoneel in staat stelt te 
profiteren van ongehinderde mobiliteit en gelijke toegang tot hoger onderwijs 
van hoge kwaliteit." Daaronder valt het opzetten van een systeem gebaseerd 
op 2 fases, undergraduate en graduate, ook wel de bachelor-masterstructuur 
genoemd. In 2003 is een derde cyclus toegevoegd voor 
doctoraalopleidingen. Momenteel heeft de EHEA 48 leden. 

• Duur: De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de 
voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging. 

• Graduate-opleiding: Een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van 
een bachelorgraad. Zie ook de beschrijving in de Nuffic Glossary: graduate. 

• Lissabon Erkenningsconventie: Het verdrag over de erkenning van 
kwalificaties in het hoger onderwijs in de Europese regio, werd in 1997 
opgesteld door de Raad van Europa en Unesco. Het doel is om eerlijke 
erkenning te bevorderen tussen de partijen die de conventie hebben 
bekrachtigd. Lees meer op de website van de Raad van Europa. 

• Undergraduate-opleiding: Een opleiding voor een bachelorgraad. Zie ook de 
beschrijving in de Nuffic Glossary: undergraduate. 

 
  

http://www.ehea.info/page-three-cycle-system
http://www.ehea.info/page-full_members
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/graduate/
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/undergraduate/
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